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ABSTRAK

PENGARUH PENGGUNAAN MODUL BERBASIS GUIDED INQUIRY PADA 
MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN TERHADAP KETERAMPILAN 

PROSES SAINS DAN SIKAP ILMIAH PESERTA DIDIK 
KELAS X DI MA MATHLA’UL ANWAR GISTING 

Oleh

Wiwin Wulandari

Permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu masalah tentang rendahnya 
keterampilan proses sains dan sikap ilmiah peserta didik yang diketahui melalui nilai 
peserta didik disebabkan oleh proses pembelajaran di kelas masih berpusat pada 
pendidik dan didominasi dengan ceramah, sehingga lebih banyak terjadinya 
komunikasi satu arah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penggunaan modul berbasis guided inquiry pada materi pencemaran lingkungan 
terhadap keterampilan proses sains dan sikap ilmiah peserta didik kelas X di MA 
MATHLA’UL ANWAR GISTING. Inti pembelajaran guided inquiry berbasis modul
yaitu aktivitas belajar peserta didik untuk memahami proses dan keterampilan berfikir 
dengan menemukan terobosan- terobosan baru layaknya seorang ilmuan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasy eksperimen design dengan 
desain posttest-only control design. Subjek pada penelitian ini adalah peserta didik 
kelas X MA MATHLA’UL ANWAR GISTING. Sampel dalam penelitian ini 
menggunakan sampel jenuh, dimana semua populasi dijadikan sampel. 

Hasil penelitian diperoleh berdasarkan hasil uji hipotesis yang dipakai pada penelitian 
ini adalah uji t, dengan taraf signifikasi 5%. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 
bahwa nilai sig (2-tailed) pada keterampilan proses sains memiliki nilai 0,00 < α 0,05, 
sedangkan nilai sig (2-tailed) pada sikap ilmiah yaitu 0,00 < α 0,05.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu (1) Terdapat pengaruh penggunaan modul 
pembelajaran berbasis guided inquiri terhadap keterampilan proses sains peserta 
didik pada materi pencemaran lingkungan kelas X MA Mathla’ul Anwar Gisting. (2) 
Terdapat pengaruh penggunaan modul pembelajaran berbasis guided inquiri  terhadap 
sikap ilmiah peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas X MA Mathla’ul 
Anwar Gisting.

Kata kunci : Pembelajaran guided inquiry berbasis modul, Keterampilan Proses 
Sains, dan Sikap Ilmiah.

































BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran merupakan komunikasi yang dilakukan oleh pendidik dan 

peserta didik, sejalan dengan definisi tersebut pembelajaran merupakan

seperangkat aktivitas luar yang dirancang untuk mendukung terjadinya  proses 

belajar.1 Hamalik mengutarakan, pembelajaran merupakan persiapan di masa 

yang akan datang, dalam hal ini masa yang akan datang kehidupan peserta didik 

ditentukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran agar dapat 

mempersiapkan kehidupan peserta didik dalam masyrakat di masa yang akan 

datang.2 Pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh 

seorang pendidik untuk menimbulkan minat belajar peserta didik dengan cara 

memberikan perasaan positif mengenai pengalaman belajar di masa yang akan 

datang. Sebagaimana dijelaskan dalam kurikulum dan pembelajaran, bahwa 

pembelajaran didefinisikan sebagai suatu proses akumulasi dari konsep 

mengajar (teaching) dan konsep belajar (learning), sehingga penekanannya 

terletak pada pertemuan antara keduanya, yaitu kepada penumbuhan aktivitas 

                                                          
1 Karwono, Heni Mularsih, Belajar dan Pembelajaran Serta Pemanfaatan Sumber 

Belajar, (Depok : Rajawali Pers, 2017), h. 23.
2 Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 25.
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subjek sebagai peserta didik.3 Pembelajaran dikatakan penting karena di

dalamnya terdapat interaksi antara pendidik dengan peserta didik, dimana 

pengalaman yang dimiliki pendidik akan berpengaruh positif terhadap peserta 

didiknya. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Al- Qur’an QS. Al Kahfi : 66

               

Artinya : Musa berkata kepada Khidhr:"Bolehkah aku mengikutimu supaya 
kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu 
yang telah diajarkan kepadamu?" (QS: Al Kahfi : 66).4

Ayat di atas menggambarkan bahwa bagaimana etika yang baik antara 

seorang pendidik dengan peserta didiknya. Seorang pendidik harus memiliki 

kompetensi dan kepribadian yang luhur dalam proses pembelajaran, diantaranya 

adalah dengan memberikan contoh yang baik. Sedangkan seorang peserta didik 

harus mampu mencontoh perilaku yang baik dari seorang pendidik, serta tidak 

mencontoh perilaku yang kurang baik.5

                                                          
3 Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran,  Kurikulum dan Pembelajaran, 

(Jakarta : Rajawali Pers 2012), h. 132.
4 Departemen Agama RI,  AL-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : Al Jumanatul Ali, 

2005)
5 Muh. Rifa’i, Al Qur’an dan Terjemah, ( Semarang : CV Wicaksana, 1999), h. 578.
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Sejatinya pembelajaran biologi menyenangkan karena peserta didik 

diberikan kesempatan untuk dapat menemukan sendiri penyelidikan terhadap 

konsep yang dipelajari. Kurniawan menjelaskan pembelajaran biologi merupakan 

pelajaran yang menarik dan menyenangkan serta berkaitan dengan kehidupan

sehari-hari, agar pembelajaran biologi dapat berjalan dengan baik dan 

tercapainya tujuan pembelajaran yang maksimal maka peserta didik harus dapat 

memahami konsep- konsep materi yang diberikan pendidik pada saat proses 

pembelajaran berlangsung.6

Pembelajaran biologi di samping menarik dan menyenangkan, seharusnya 

dapat membantu meningkatkan sikap ilmiah peserta didik. Sikap ilmiah yang 

diukur meliputi sikap rasa ingin tahu, sikap skeptis, sikap positif terhadap 

kegagalan, mengutamakan bukti, menerima perbedaan, dan dapat bekerja sama.7

Dayaksini dan Hudaniyah mengatakan bahwa sikap bukan suatu pembawaan, 

melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya, sehingga sikap 

bersifat dinamis.8 Oleh karena itu, sikap tidak dibentuk dengan sendirinya 

karena sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi manusia berkenaan 

dengan objek tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Istikomah, sikap ilmiah

didefinisikan sebagai suatu sikap yang ada pada diri peserta didik yang harus 

                                                          
6 Kurniawan, ” Metode Inkuiri Terbimbing Dalam Pembuatan Media Pembelajaran 

Biologi Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Kreativitas Siswa SMP”, e-Jurnal 
Pendidikan IPA Indonesia.Vol 2. No.1 (2013) h.7.

7 Arthur A. Carin, Teaching Science Though Discovery Eight Edition, (Columbus, ohio : 
Merrill Publishing Co., 1997), h. 14. 

8 Supriyadi, Pengaruh Praktikum Virtual Terhadap Sikap Ilmiah Siswa SMA, Jurnal 
Tadris Pendidikan Biologi Vol. 8 No. 2 (2017)
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dikembangkan oleh pendidik dengan cara menumbuhkan sikap ilmiah pada diri 

peserta didik tersebut.9

Sejalan dengan definisi tersebut, maka pembelajaran biologi juga 

seharusnya dapat mengembangkan keterampilan proses sains peserta didik. 

Keterampilan proses sains yang terdiri dari 11 indikator meliputi mengamati/ 

mengobservasi, mengelompokkan/ klasifikasi, menafsirkan/ interpretasi, 

meramalkan/ prediksi, melakukan komunikasi, mengajukan pertanyaan, 

mengajukan hipotesis, merencanakan percobaan/ penyelidikan, menggunakan 

alat/ bahan/ sumber, menerapkan konsep, melaksanakan percobaan/ 

penyelidikan.10 Sejatinya, pembelajaran biologi dapat mengembangkan 

keterampilan yang dimiliki peserta didik. Sejalan dengan hal tersebut, maka  

pembelajaran akan lebih berarti jika peserta didik dapat menemukan sendiri 

konsep yang dipelajari melalui proses ilmiah. Kegiatan pengamatan atau 

eksperimen dapat mengembangkan keterampilan proses sains dan sikap ilmiah 

pada peserta didik. Keterampilan proses sains dapat membantu memotivasi

peserta didik untuk menemukan sendiri fakta, konsep, pengetahuan, serta 

menumbuhkan nilai yang dituntut dan sikap ilmiah.11

                                                          
9 Istikomah,  Hendratto, Bambang,” Penggunaan Model Pembelajaran Group Investigation 

Untuk Menumbuhkan Sikap Ilmiah Siswa,”Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia 6 (2010),40-43, 
h. 40.

10 Muh Tawil dan Liliasari, Keterampilan-Keterampilan Sains Dan Implementasinya 
Dalam Pembelajaran IPA , (Makassar : Universitas Negeri Makassar, 2014), h. 37. 

11 Sri Wulanningsih, Baskoro Adi Prayitno, Riezky Maya Probosar, Pengaruh Model 
Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap Keterampilan Proses Sains Ditinjau dari Kemampuan 
Akademik Siswa SMA Negeri 5 Surakarta, Jurnal Pendidikan Biologi, Vol. 4, No. 2, ( FKIP 
UNS : Pendidikan Biologi, (2012), h. 34.
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Pembelajaran biologi dapat bermakna sesuai dengan tercapainya tujuan 

pembelajaran, diperlukan adanya suatu inovasi dalam pembelajaran, sejalan 

dengan hal tersebut, maka pembelajaran biologi menggunakan modul berbasis 

guided inquiry dapat membina peserta didik untuk dapat membuat terobosan-

terobosan baru dengan penemuan-penemuan dari hasil percobaannya dan 

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sejalan dengan hal tersebut Sadiman 

mengutarakan, agar peserta didik dapat belajar dengan mudah dalam proses 

pembelajaran, maka diperlukan adanya modul dengan disertai gambar atau 

ilustrasi.12 Ilustrasi yang baik, dapat menjelaskan tujuan yang ingin disampaikan 

dengan mudah dan maksud yang lebih khusus.13

Dengan demikian, maka diperlukannya suatu media pembelajaran yang 

dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mempelajari biologi 

dengan baik dan benar.14 Dengan penggunaan modul berbasis guided inquiry

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan sikap ilmiah 

peserta didik, dikarenakan modul berbasis guided inquiry berisikan tentang 

materi yang membahas masalah yang diperlukan adanya suatu penemuan dan 

penyelidikan. Sejalan dengan hal tersebut Wina mengutarakan, modul berbasis 

                                                          
12 Sadiman, Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya,  

(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011) , h.1. 
13 Andista Candra Yusron, Mislan Sasono, “Penggunaan modul ilustratif berbasis inkuiri 

terbimbing pokok bahasan kinematika gerak lurus untuk meningkatkan hasil belajar dan 
kemandirian siswa kelas VII SMPN 14 madiun,” (JPFK Vol. 2, No.1 : 2006 ),  h. 2.

14 Muldayanti, “Pembelajaran Biologi Model STAD dan TGT Ditinjau dari Keingintahuan 
dan Minat Belajar Siswa,” e-Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Vol 2. No.1 (2013), h.12.
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guided inquiry menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk 

mencari dan menemukan sendiri dari suatu masalah yang dipertanyakan.15

Namun fakta yang ada pada saat ini proses pembelajaran kurang menitik

beratkan pada pengembangan keterampilan proses sains dan sikap ilmiah peserta 

didik. Pembelajaran didominasi dengan ceramah, maka akan menimbulkan 

kebosanan, kejenuhan, terutama pada jangka waktu yang cukup lama, sehingga 

menghambat kesempatan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan 

proses sains dan sikap ilmiah. Sebagaimana dikemukakan oleh Muldayanti, mata 

pelajaran biologi dianggap sulit untuk memahami konsep-konsep dan prinsip-

prinsip biologi. Ketidaktahuan peserta didik mengenai konsep-konsep biologi 

menjadi penyebab mereka cepat bosan dan tidak tertarik pada pembelajaran 

biologi. Di samping pendidik yang mengajar secara monoton, metode 

pembelajaran yang kurang bervariasi dan hanya berpegang teguh pada buku 

paket saja.16 Sejalan dengan hal tersebut pembelajaran masih menggunakan 

metode konvensional ceramah,17 anggapan ini menyebabkan peserta didik kurang 

bersemangat dan cepat bosan.18 Lebdiana mendefinisikan hal yang sama tentang 

proses pembelajaran, peserta didik sering sekali hanya mendapatkan informasi 

                                                          
15 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,  

(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 101.
16 Muldayanti, Ibid, h.13.
17 Gok & Silay, “Effect Of Problem Solving Strategy teaching on the Problem Solving 

Attitude of Cooperating Learning Group in Physics education.” Journal Of theory and practice 
in education, 4 (2) ( 2008) , h. 254.

18 Nurul Khoiriyah, “Implementasi Model Pembelajaran ARIAS Untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Pada Kompetensi Dasar Macam-macam Rangkaian Flip – Flop Siswa Kelas X TEI 
di SMK Negeri 2 Bangkalan,” Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, Vol 05, No.01 (2016), 175-181.



7

dan dituntut untuk sekedar mampu mengimajinasikan materi yang  tidak mampu 

untuk sekedar dibayangkan.19

Berdasarkan hasil pra penelitian diketahui bahwa keterampilan proses 

sains dan sikap ilmiah peserta didik rendah. Hal ini terbukti ditunjukan pada 

Tabel 1.1. 

Tabel 1.1
Data Survei Keterampilan Proses Sains Peserta Didik Kelas X Materi 

Pencemaran Lingkungan di MA Mathla’ul Anwar Gisting T.A.2017/2018

No Kelas
Jumlah 
Peserta 
Didik

Kategori Keterampilan Proses Sains Peserta Didik

Tinggi Sedang Rendah

1 MIA 1 25 3 11,53% 5 23,07% 17 65,38%
2 MIA 2 25 5 18,51% 7 25,92% 13 55,56%

∑ 50 8 30,04% 12 48, 99% 30 120, 94%
Sumber: Dokumentasi Pra Survei

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui peserta didik yang 

mendapatkan nilai tinggi sebanyak 8 orang, sedang sebanyak 12 orang dan 

rendah sebanyak 30 orang. Maka secara umum keterampilan proses sains rendah. 

Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kembali. Indeks persentase 

keterampilan proses sains dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. 

Tabel 1.2
Indeks Persentase Keterampilan Proses Sains.

Tingkat Penguasaan Prediksi
86-100% Tinggi 
55-85% Sedang
≤54% Rendah

                              Sumber : Ngalim purwanto, 200220

                                                          
19 Lebdiana, Sulhadi & Hindarto,” Pengembangan Perangkat Pembelajaran Materi Suhu 

dan Kalor Berbasis POE ( Predict – Observe – Explain) Untuk Meremediasi Siswa,” Unnes 
Phycics Education Journal  ISSN, 2252-6935, 4 (2) (2015), H. 2.
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Sedangkan nilai persentase pada sikap ilmiah peserta didik MA Mathla’ul 

Anwar Gisting  ditunjukan dengan Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Data Survei Sikap Ilmiah Peserta Didik Kelas X MA Mathla’ul Anwar Gisting 

T.A. 2017/2018

No Kelas
Jumlah 
Peserta
Didik

Kategori Sikap Ilmiah Peserta Didik

Tinggi Sedang Rendah

1 MIA 1 25 4 15,38% 5 23,07% 16 61,53%
2 MIA 2 25 6 29,63% 7 25,93% 12 44,44%

∑ 50 10 45,01% 12 49% 28 105, 97%
Sumber: Dokumentasi Pra Survei

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa peserta didik yang 

mendapatkan nilai tinggi sebanyak 10 orang, sedang sebanyak 12 orang dan 

rendah sebanyak 28 orang. Maka secara umum sikap ilmiah peserta didik rendah. 

Sikap ilmiah peserta didik perlu ditingkatkan kembali. Untuk klasifikasi indeks 

nilai sikap ilmiah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
Klasifikasi Indeks Nilai Sikap Ilmiah

No Nilai Predikat
1 3- 4 Tinggi 
2 2-2,9 Sedang
3 1-1,9 Rendah

Sumber : Ngalim Purwanto21

Perlunya pemilihan suatu media pembelajaran yang dapat memberikan 

kemudahan peserta didik untuk mempelajari ilmu biologi secara baik dan 

                                                                                                                                                                     
20 Ngalim purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung : 

Remaja Rosdakarya, 2002), h. 102.
21 Op Cit. h. 102.
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benar.22 Salah satu materi biologi yang memerlukan keterampilan proses sains 

dan sikap ilmiah adalah materi pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan merupakan perubahan suatu lingkungan oleh 

kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun.23 Widyaningrum

misalnya, mendefinisikan pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang 

terjadi di lingkungan sekitar. Dengan mengaitkan fenomena lingkungan dalam 

suatu proses belajar merupakan salah satu bentuk pendekatan pembelajaran. 

Pendekatan ini menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar, sehingga sesuai 

untuk diaplikasikan pada materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari,

salah satunya adalah materi pencemaran lingkungan. 24

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik belum diberikan 

kesempatan untuk menemukan sendiri konsep ataupun prinsip secara mendalam 

dan dapat mengembangkan keterampilan proses sains dan sikap ilmiah yang ada

pada diri peserta didik. 

Oleh karena itu, materi pencemaran lingkungan merupakan salah satu 

upaya yang diduga cocok jika disajikan dengan modul berbasis guided inquiry

karena pembelajaran menggunakan modul berbasis guided inquiry dapat 

mengembangkan keterampilan proses sains dan sikap ilmiah peserta didik untuk 

                                                          
22 Muldayanti, Op Cit. h.12.
23 Prayudi Teguh, Prayitno, Joko,”Kualitas Debu dalam Udara Sebagai Dampak Industri 

Pengecoran Logam Ceper”, Jurnal Tekhnologi Lingkungan, Vol 2, No. 2 (2001) h. 168.
24 Widyaningrum Ratna, Sarwanto, Karyanto Puguh, “Pengembangan Modul 

Berorientasi POE (Predict, Observe, Explain) Berwawasan Lingkungan pada Materi Pencemaran 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa”, Bioedukasi, Vol 6, No.1 , ISSN 1693-2654, (2013), h. 
3.
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aktif dan dapat menemukan jawaban atas permasalahan ketika proses 

pembelajaran. 

Penelitian yang mendukung tentang model pembelajaran berbasis guided 

inquiry salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Subali, Hartono, 

mengenai penerapan model pembelajaran guided inquiry berbasis laboratorium 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar dan sikap ilmiah. 

Sejalan dengan hal tersebut, temuan lain juga berhasil didapatkan suatu 

hubungan yaitu peserta didik terjadi peningkatan sikap ilmiah berpengaruh 

terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik.25 Wiwin, mengungkapkan hal 

yang sama tentang keberhasilan guided inquiry terhadap keterampilan proses 

sains  dan sikap ilmiah bahwa penerapan pembelajaran guided inquiry

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan proses sains.26

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa modul 

berbasis guided inquiry memang benar sesuai jika digunakan untuk 

mengembangkan keterampilan proses sains dan sikap ilmiah peserta didik. 

Pembelajaran berbasis guided inquiry menyesuaikan tingkat pemahaman peserta 

didik sesuai dengan tingkat pendidikannya. Maka peneliti melakukan eksperimen 

dengan modul pembelajaran berbasis guided inquiry di kelas X MA Mathla’ul 

Anwar Gisting. 
                                                          

25 Maretasari, Subali, Hartono,”Penerapan Model Pembelajaran Inkiuru Terbimbing 
Berbasis Laboratorium Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dan Sikap Ilmiah Siswa,”Unnes 
Physics Education Journal.Vol.2 No.1(2013), h.1.

26 Ambarsari, Wiwit. Penerapan Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap 
Keterampilan Proses Sains Dasar Pada Pelajaran Biologi Siswa Kelas VIII SMP 7 Surakarta,
Jurnal Inkuiri Vol 5 2013, h.3. 
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Penelitian yang akan dilakukan mengenai “Pengaruh  Penggunaan Modul 

Berbasis Guided Inquiry Pada Materi Pencemaran Lingkungan Terhadap 

Keterampilan Proses Sains dan Sikap Ilmiah Peserta Didik Kelas X Di MA 

Mathla’ul Anwar Gisting.“ untuk dapat melihat peningkatan keterampilan proses 

sains dan sikap ilmiah peserta didik kelas X di MA Mathla’ul Anwar Gisting.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah yang terjadi di MA Mathla’ul 

Anwar Gisting sebagai berikut :

1. Pembelajaran di MA Mathla’ul Anwar Gisting masih didominasi 

menggunakan metode konvensional ceramah, sehingga peserta didik 

cenderung pasif. 

2. Keterampilan proses sains peserta didik di MA Mathla’ul Anwar Gisting 

belum terberdayakan dikarenakan belum menerapkan langkah-langkah dari 

keterampilan proses sains.

3. Sikap ilmiah peserta didik belum terberdayakan dikarenakan kurangnya ruang 

untuk dapat mengembangkan sikap ilmiah peserta didik. 

4. Modul berbasis guided inquiry belum pernah dipakai di sekolah MA 

Mathla’ul Anwar Gisting. 
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C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang terdapat pada penelitian ini, maka

peneliti memberi batasan masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Pembelajaran masih didominasi menggunakan metode konvensional 

ceramah, Maka penelitian ini dibatasi pada eksperimen penggunaan modul 

berbasis guided inquiry yang terdiri dari 6 langkah pembelajaran, yaitu: 

orientasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data,

menguji hipotesis dan merumuskan kesimpulan.

2. Keterampilan proses sains peserta didik di MA Mathla’ul Anwar Gisting 

belum terberdayakan, maka untuk keterampilan proses sains yang diukur 

meliputi mengamati/ mengobservasi, mengelompokkan/ klasifikasi, 

menafsirkan/ interpretasi, meramalkan/ prediksi, melakukan komunikasi, 

mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, merencanakan percobaan/

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

melaksanakan percobaan/ penyelidikan. 

3. Sikap ilmiah peserta didik rendah, maka peneliti membatasi pada sikap 

ilmiah yang diukur meliputi sikap rasa ingin tahu, sikap skeptis, sikap positif

terhadap kegagalan, mengutamakan bukti, menerima perbedaan, dan dapat 

bekerja sama.

4. Modul yang digunakan merupakan modul adaptasi dari Yuyun Oktaria
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D. Rumusan Masalah

1. Adakah pengaruh  penggunaan modul berbasis guided inquiry pada materi 

pencemaran lingkungan terhadap keterampilan proses sains di MA Mathla’ul 

Anwar Gisting ?

2. Adakah pengaruh penggunaan modul berbasis  guided inquiry pada materi 

pencemaran lingkungan terhadap sikap ilmiah di MA Mathla’ul Anwar 

Gisting ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh  penggunaan modul berbasis guided inquiry

pada materi pencemaran lingkungan terhadap keterampilan proses sains di 

MA Mathla’ul Anwar Gisting.

2. Untuk menguji pengaruh penggunaan modul berbasis guided inquiry pada 

materi pencemaran lingkungan terhadap sikap ilmiah di MA Mathla’ul Anwar 

Gisting.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan bermanfaat untuk :

1. Bagi Pendidik

Sebagai bahan rujukan dalam memperluas dan wawasan tentang model 

pembelajaran guided inquiry. 



14

2. Bagi Peserta Didik

Dengan menggunakan modul pembelajaran berbasis guided inquiry peserta 

didik lebih mudah dan memahami materi yang sedang dipelajari, juga 

memperoleh pengetahuan tentang biologi yang lebih baik serta meningkatkan 

keterampilan proses sains dan dan sikap ilmiah peserta didik.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh  penggunaan modul berbasis 

guided inquiry pada materi pencemaran lingkungan terhadap  keterampilan 

proses sains dan sikap ilmiah di MA Mathla’ul Anwar Gisting.

4. Bagi Sekolah

Memberikan sumbangan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran 

ilmu pengetahuan alam di sekolah.

5. Bagi peneliti lainnya

Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan pengembangan 

penelitian yang sejenis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Pembelajaran Biologi 

Pada hakikatnya pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, yaitu 

mengajar yang dilakukan oleh guru sebagai pendidik, dan belajar yang dilakukan 

oleh peserta didik. Pendidik sebagai fasilitator dan peserta didik sebagai objek

dan subjek dalam pembelajaran. Hal tersebut mengakibatkan lingkungan 

pembelajaran yang efektif perlu diciptakan oleh pendidik agar peserta didik dapat 

belajar dengan baik dan mencapai hasil belajar yang optimal.1 Sejalan dengan 

hal tersebut,  maka di dalam kurikulum dan pembelajaran juga mengatakan hal 

yang sama tentang pembelajaran yaitu pembelajaran didefinisikan sebagai suatu 

proses akumulasi dari konsep mengajar (teaching) dan konsep belajar (learning), 

sehingga penekanannya terletak pada pertemuan antara keduanya, yaitu kepada 

penumbuhan aktivitas subjek sebagai  peserta didik.2

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk dapat 

mempengaruhi proses belajar peserta didik, diharapkan antara  pendidik dan 

                                                          
1 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung : Alfabeta, 2011 ), h. 61.
2 Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran, 

(Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 132.
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peserta didik dapat bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran yang sudah 

ditentukan. 

Pada dasarnya IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan 

sikap ilmiah.3 Pembelajaran biologi saat ini umumnya hanya menekankan pada 

aspek produk sains dan kurang mengembangkan aspek proses dan sikap sains. 

Senada dengan hal tersebut, Rustaman  mengatakan bahwa pengetahuan yang 

didapat pada saat ini sudah diinformasikan dengan berbagai cara, sehingga 

orang-orang lebih terpaku pada produk sains. Pengetahuan dan keterampilan 

yang diperoleh peserta didik diharapkan bukan hasil dari mengingat seperangkat 

fakta-fakta melainkan suatu proses menemukan sendiri.4

Sejalan dengan hal tersebut, maka keterampilan proses sains perlu 

dikembangkan karena di dalamnya terdapat keterampilan kognitif, manual, dan 

sosial. Keterampilan kognitif diperlukan karena peserta didik menggunakan 

pikirannya ketika melakukan keterampilan proses sains. Keterampilan manual 

diperlukan karena peserta didik menggunakan alat, bahan, mengukur, dan 

menyusun alat ketika melakukan keterampilan proses sains. Keterampilan sosial 

diperlukan karena peserta didik berinteraksi ketika melaksanakan keterampilan 

proses sains. Muara dari pembekalan ketiga keterampilan tersebut adalah pada 

pembentukan insan yang terdidik secara utuh. Pengembangan keterampilan 

proses sains merupakan hal yang utama untuk memperbaiki proses pendidikan 

                                                          
3 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2010 h. 137.
4 Nuryani Rustaman, Strategi Belajar Megajar Biologi, ( Malang : UN PRESS, 2005) , h. 

83.
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sains di Indonesia, sehingga pendidikan sains yang diterapkan hendaknya dapat 

berorientasi pada pembentukan keterampilan proses sains.5

B. Modul Pembelajaran

1. Pengertian Modul Pembelajaran 

Modul didefinisikan sebagai suatu satuan dari program belajar 

mengajar yang dipelajari oleh peserta didik dengan bantuan yang minimal dari 

pihak pendidik. Satuan ini berisikan tujuan yang harus dicapai secara praktis, 

petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan, materi dan alat-alat yang 

dibutuhkan, alat penilaian pendidik yang mengukur keberhasilan peserta didik 

dalam mengerjakan modul.6 Senada dengan hal tersebut, Hamdani Hamid 

juga mendefinisikan hal yang sama tentang modul yaitu alat atau sarana 

pembelajaran dalam bentuk tertulis atau cetak yang disusun secara sistematis 

dan memuat materi pembelajaran serta metode. Tujuan pembelajaran 

berdasarkan kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi. 7

Daryanto juga mendefinisikan tentang modul yaitu materi pelajaran 

yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga 

pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. Dengan kata 

lain modul merupakan bahan belajar dimana pembacanya dapat belajar

dengan mandiri.8 Modul harus menggambarkan kompetensi dasar yang akan 

                                                          
5 Nuryani Rustaman, Op Cit, h.83.
6 Fuad Ihsan,  Dasar-Dasar Kependidikan,  (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h.197.
7 Hamdani Hamid, Pengembangan Sistem Pendidikan Di Indonesia, (Bandung : 

Pustaka, 2013), h. 130.
8 Daryanto, Menyusun Modul, ( Gava Media : Yogjakarta, 2013), h. 3.
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dicapai oleh peserta didik, disajikan dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti, baik, menarik, dan juga dilengkapi dengan ilustrasi.9

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa modul 

merupakan sarana dalam kegiatan pembelajaran yang diberikan pendidik 

kepada peserta didik dengan menggunakan gaya bahasa yag mudah dipahami. 

2. Komponen Modul

Modul terdiri dari beberapa komponen diantaranya : tinjauan mata 

pelajaran, pendahuluan, kegiatan pembelajaran, latihan, rangkuman, tes 

formatif, dan kunci jawaban tes formatif.10 Ridwan Abdullah Sani juga 

mengungkapkan tentang komponen modul diantaranya : petunjuk pendidik, 

lembar kerja peserta didik, lembaran kegiatan peserta didik, kunci lembaran 

kerja, lembaran tes dan kunci lembaran tes. Sejak tahun 1979 komponen 

modul berubah menjadi petunjuk pendidik, kemudian dibagian belakang 

dilampirkan kunci jawaban tes, petunjuk peserta didik, lembaran kegiatan

peserta didik, jawaban tugas, dan lembaran tes.11 Sejalan dengan hal tersebut, 

Abdul Majid mendefinisikan hal yang sama tentang  komponen modul terdiri 

dari : kompetensi dasar, petunjuk belajar, latihan, petunjuk kerja, informasi 

pendukung serta evaluasi.12

                                                          
9 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 176.
10 Daryanto, Ibid, h. 4
11 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 

184.
12 Abdul Majid, Ibid, h. 177
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Berdasarkan komponen modul di atas dapat disimpulkan bahwa modul 

mencakup diantaranya : Petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, 

informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja dan evaluasi. 

3. Ciri-ciri Modul :

a. Modul merupakan paket pembelajaran yang bersifat self instruction.

b. Pengakuan adanya perbedaan individu belajar

c. Membuat rumusan tujuan pembelajaran secara eksplisit

d. Adanya asosiasi, struktur, dan urutan pengetahuan

e. Penggunaan berbagai macam media

f. Partisipasi aktif dari peserta didik. 

g. Adanya reincorfement langsung terhadap respon peserta didik

h. Adanya evaluasi terhadap penguasaan peserta didik atas hasil belajar.13

4. Kelebihan Modul

Kelebihan dalam proses pembelajaran menggunakan modul adalah 

sebagai berikut : berfokus pada kemampuan individual peserta didik, adanya 

kontrol terhadap standar kompetensi dalam setiap modul yang harus dicapai 

peserta didik, motivasi peserta didik dipertinggi karena setiap kali peserta 

didik mengerjakan tugas pelajaran dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan 

kemampuannya, peserta didik mencapai hasil yang sesuai dengan 

kemampuannya, beban belajar terbagi lebih merata sepanjang semester, 

                                                          
13Hamdani Hamid, Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia, (Bandung : 

pustaka, 2013), h. 130.
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Pendidikan lebih berdaya guna.14 Sejalan dengan hal tersebut, Sofyan Amri 

mengatakan tentang kelebihan modul yaitu, dapat mengoptimalkan 

kemampuan peserta didik dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari.15

Berdasarkan kelebihan pembelajaran menggunakan modul di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran menggunakan modul 

dapat diukur ketika pembelajaran sudah selesai pendidik dan peserta didik 

dapat mengetahui mana yang berhasil dan mana yang kurang berhasil. 

5. Kekurangan Modul

Adapun kekurangan modul dalam proses pembelajaran adalah kegiatan 

belajar memerlukan organisasi yang baik dan selama proses belajar perlu 

diadakan beberapa ulangan atau ujian, yang perlu dinilai secepat mungkin.16

Sejalan dengan hal tersebut Daryanto juga mengatakan tentang kekurangan 

pembelajaran menggunakan modul yaitu : modul mungkin saja memuat tujuan 

dan alat ukur berarti, akan tetapi belajar yang termuat di dalamnya tidak 

ditulis dengan baik atau tidak lengkap, sulit menentukan proses penjadwalan 

dan kkm, membutuhkan manajemen pendidikan yang sangat berbeda dari 

pembelajaran konvensional, karena setiap peserta didik menyelesaikan modul 

dalam waktu yang berbeda-beda bergantung pada kecepatan dan kemampuan 

                                                          
14 Tjipo, Peningkatan Dan Pengembangan Pendidikan, (Jakarta : Gramedia Pustaka 

Utama, 1991), h. 72.
15 Sofyan Amri, Pengembangan dan model pembelajaran dalam kurikulum 2013, 

(Jakarta : Prestasi Pusta Karya), h. 2.
16 Tjipo, Peningkatan Dan Pengembangan Pendidikan, (Jakarta : Gramedia Pustaka 

Utama, 1991), h. 72.
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masing-masing, dukungan pembelajaran berupa sumber belajar, pada 

umumnya cukup mahal.17

Berdasarkan kekurangan pembelajaran menggunakan modul di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan modul 

memerlukan biaya yang cukup besar serta membutuhkan ketekunan tinggi 

dari pendidik sebagai fasilitator untuk terus memantau proses belajar peserta 

didik. 

C. Model Guided Inquiry

1. Pengertian  Model Guided Inquiry 

Inkuiri berasal dari bahasa inggris yaitu inquiry yang berarti 

pertanyaan, pemeriksan atau penyelidikan.18 Inkuiri juga dikatakan sebagai 

suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk dapat mencari dan 

memahami informasi.19 Sejalan dengan hal tersebut, maka inkuiri

didefinisikan sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak 

untuk melakukan eksperimen sendiri, dalam arti luas ingin melihat apa yang 

terjadi, melakukan sesuatu, menggunakan simbol-simbol (gambar-gambar) 

dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan 

yang satu dengan yang lain, membandingkan yang ditemukan sendiri dengan 

yang ditemukan orang lain.20 Dalam proses pembelajaran inkuiri mengandung 

proses mental yang lebih tinggi tingkatannya, seperti merumuskan masalah, 
                                                          

17 Daryanto, Ibid, h. 6
18 Agustanti, T.H.,  “Implementasi Metode Inquiry Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Biologi”, Jurnal Pendidikan IPA Indonesia  1  (1), (2012), 16-20, h. 17.
19 Trianto Ibnu Badar Al-tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif 

dan Kontekstual , (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h. 78.
20 Sidharta, “ Model Pembelajaran Asam Basa Berbasis Inkuiri Laboratorium 

Sebagai Wahana Pendidikan Sains Siswa SMP,”Jurnal Penelitian Kependidikan, 13 (2), 
(2009), h.17.
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merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan 

menganalisis data serta menarik kesimpulan.21

Model pembelajaran GI juga dikatakan sebagai salah satu model 

pembelajaran  yang dapat mendorong peserta didik untuk aktif dalam proses 

pembelajaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Kunandar bahwasanya 

kegiatan dalam suatu proses pembelajaran dimana peserta didik didorong 

untuk menjadi objek dalam proses pembelajaran dengan cara melibatkan 

peserta didik untuk aktif sendiri untuk dapat memiliki suatu pengalaman dan 

dapat melakukan percobaan yang memungkinkan peserta didik tersebut dapat 

menemukan prinsip-prinsip yang berguna untuk diri mereka sendiri.22

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran GI merupakan suatu model yang berisikan sejumlah strategi 

pembelajaran dengan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk 

mencari dan menemukan sendiri jawaban atas pertanyaan mereka. 

Pembelajaran GI bertujuan untuk memberikan cara bagi peserta didik 

untuk membangun kecakapan berpikir terkait dengan proses berpikir yang 

menjadi tujuan pendidikan. Tujuan umum dari pembelajaran GI adalah 

menolong peserta didik untuk dapat mengembangkan pikiran dan kemampuan 

secara mandiri melalui suatu pola penyelidikan yang teratur.23 GI 

                                                          
21 Roestiyah N. K., Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), h.20.
22 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

KTSP dan Sukses dalam  Sertifikasi Guru, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2010), H.85.
23 Trianto Ibnu Badar Al-tabany, Op Cit, h.79.
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menargetkan penilaian untuk peserta didik dari situasi yang dihubungkan ke 

dalam proses.24 GI mampu meningkatkan keterampilan proses peserta didik.25

2. Langkah-Langkah Pembelajaran Guided Inquiry

Langkah-langkah utama dalam pembelajaran yang menggunakan 

pembelajaran GI adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sintaks Model Pembelajaran GI

Tahapan Perilaku Pendidik
1.Orientasi Orientasi merupakan langkah untuk membina suasana atau 

iklim pembelajaran yang responsif dimana pendidik 
mengkondisikan peserta didik supaya siap untuk melaksanakan 
proses pembelajaran. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan 
dalam tahap orientasi yaitu menjelaskan topik, tujuan dan hasil 
belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik ; 
menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh 
peserta didik untuk mencapai tujuan (dijelaskan langkah-
langkah inkuiri serta tujuannya) ; serta menjelaskan pentingnya 
topik dan kegiatan belajar untuk memberikan motivasi kepada 
peserta didik

2.Merumuskan 
masalah

Merumuskan masalah sebagai langkah untuk membawa peserta 
didik pada suatu permasalahan yang mengandung teka-teki. 
Permasalahan yang diberikan harus menantang peserta didik
untuk berpikir memecahkannya. Ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan dalam merumuskan masalah yaitu masalah 
hendaknya dirumuskan sendiri oleh peserta didik untuk 
menumbuhkan motivasinya dalam belajar, masalah yang dikaji 
adalah masalah yang mengandung teka-teki yang jawabannya 
pasti serta konsep-konsep dalam masalah adalah konsep-konsep 
yang sudah diketahui terlebih dahulu oleh peserta didik. 

3.Mengajukan 
hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu persoalan 
yang dikaji sehingga kebenarannya perlu diuji. Salah satu cara 

                                                          
24Kuhlthau, C.C., L. K.. Maniotes. and A. K. Caspari. 2007. Guided Inquiry Learning 

in the 21st Century. (London : Greenwood Publishing Group, 2009), h. 5.
25 Zehra dan Nermin, The Effect of Guided Inquiry method on Preservice Teachers’ 

Science Teaching Self-Efficacy Beliefs 2009, h. 4.
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Tahapan Perilaku Pendidik
yang dapat dilakukan pendidik untuk mengembangkan 
kemampuan hipotesis (menebak) pada peserta didik yaitu 
dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat 
mendorong peserta didik untuk merumuskan jawaban 
sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan 
kemungkinan jawaban dari suatu persoalan yang dikaji. 
Kemampuan berpikir logis akan sangat dipengaruhi oleh 
kedalaman wawasan yang dimiliki serta keluasan pengalaman. 

4.Mengumpulkan 
data

Mengumpulkan data merupakan kegiatan menjaring informasi 
yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. 
Kegiatan pengumpulan data adalah proses mental yang sangat 
penting dalam pengembangan intelektual karena membutuhkan 
motivasi yang kuat, ketekunan serta kemampuan menggunakan 
potensi berpikirnya. Maka dari itu, tugas pendidik dalam tahap 
ini yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat 
mendorong peserta didik untuk berpikir mencari informasi yang 
diperlukan. 

5.Menguji 
hipotesis

Menguji hipotesis merupakan proses untuk menentukan 
jawaban yang dianggap diterima sesuai data atau informasi 
yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Keyakinan 
peserta didik atas jawaban yang diberikan adalah hal terpenting 
dalam menguji hipotesis. 

6.Merumuskan
kesimpulan

Merumuskan kesimpulan merupakan proses mendekripsikan 
temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. 
Langkah perumusan kesimpulan ini adalah langkah terakhir 
dalam penerapan pendekatan inkuiri di dalam pembelajaran. 26

Sumber : Wina Sanjaya, 2008

3. Kelebihan Guided Inquiry

    Adapun kelebihan dari GI adalah : Peserta didik lebih percaya diri atas 

kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan, dapat membina peserta 

didik untuk membuat terobosan-terobosan baru dengan penemuan-penemuan 

dari hasil percobaanya dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, memberikan 

dorongan kepada peserta didik untuk berfikir dan bekerja atas kemauannya 
                                                          

26Sanjaya, Wina, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 
(Jakarta : Kencana Prenada Media Group : 2008), h.86-87.
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sendiri, menciptakan suasana akademik yang mendukung berlangsungnya 

pembelajaran aktif yang berpusat pada kegiatan belajar peserta didik, 

membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep diri yang positif.27

Sejalan dengan hal tersebut, Siska Nugraheni mendefinisikan hal yang sama 

tentang kelebihan inkuiri terbimbing yaitu, Peserta didik terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran dengan adanya pengamatan atau observasi serta dapat 

meningkatkan pemahaman konsep peserta didik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dapat membantu peserta didik untuk dapat 

aktif dalam pembelajaran, sehingga bisa mengembangkan keterampilannya. 

4. Kekurangan Guided Inquiry

Adapun kekurangan model pembelajaran GI adalah : memerlukan 

berbagai fasilitas, peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan 

mahal, memerlukan waktu yang panjang pada saat pembelajaran, memerlukan 

ketelitian, keuletan dan ketabahan.28 Roestiyah juga mendefinisikan hal yang 

sama tentang kekurangan model guided inquiry yaitu, pendidik harus tepat 

memilih masalah yang akan dikemukakan untuk membantu peserta didik 

menemukan konsep, pendidik dituntut menyesuaikan diri terhadap gaya belajar 

                                                          
27 Wahab Jufri,  Belajar dan Pembelajaran Sains, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2013), h.99.
28 A Wahab Jufri, Op cit h.92.
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peserta didiknya, pendidik sebagai fasilitator diharapkan kreatif dalam 

mengembangkan pertanyaan-pertanyaan.29

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran guided inquiry dalam pembelajarannya membutuhkan waktu 

yang panjang, pendidik sulit untuk mengontrol keadaan peserta didik, 

dikarenakan pembelajaran berorientasi pada peserta didik. 

D. Keterampilan Proses Sains

Keterampilan proses sains dapat didefinisikan sebagai wawasan 

pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial dan fisik yang 

bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya 

adalah ada dalam diri peserta didik.30 Sejalan dengan hal tersebut maka Trianto

mengungkapkan keterampilan proses sains didefinisikan sebagai suatu wadah 

penemuan dan pengembangan konsep/ prinsip/ teori. Konsep/ prinsip/ teori 

yang telah ditemukan dan dikembangkan ini akan memantapkan pemahaman 

tentang keterampilan proses tersebut.31 Johari Marjan juga mendefinisikan hal 

yang sama tentang keterampilan proses sains merupakan keterampilan yang 

terarah yang dapat digunakan dalam menemukan suatu konsep dan dapat 

mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya.32

                                                          
29 Roestiyah, Ibid, h. 22.
30 Muh. Tawil dan Liliasari, Keterampilan-Keterampilan Sains dan Implementasinya 

Dalam Pembelajaran IPA, (Makasar : Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar, 2014), h.8.
31 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h.144.
32 Johari Marjan, I.B. Putu Arnyana, I.G.A. Nyoman Setiawan, “Pengaruh Pembelajaran 

Pendekatan Saintifik Terhadap Hasil Belajar Biologi dan Keterampilan Proses Sains Siswa MA 



27

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

proses sains adalah suatu keterampilan yang diperoleh dengan cara latian 

kemampuan berupa kemampuan mental, fisik, dan sosial yang menjadi

pendorong kemampuan yang lebih tinggi. Dari suatu kemampuan mendasar 

apabila dilatih secara terus menerus maka akan menjadi suatu keterampilan. 

1. Indikator -indikator Keterampilan Proses Sains

Keterampilan proses sains memiliki beberapa indikator. Indikator-indikator 

tersebut yaitu:33

Tabel 2.2
Indikator Keterampilan Proses Sains Menurut Muh. Tawil dan Liliasari

No Indikator Sub Indikator
1 Mengobservasi Menggunakan berbagai indra

Mengumpulkan atau menggunakan fakta yang relevan
2 Mengklasifikasi Mencatat setiap pengamatan secara terpisah

Mencari perbedaan / persamaan
Mengontraskan ciri-ciri
Membandingkan

3 Menginterpretasi Mencari dasar pengelompokkan 
Menghubung-hubungkan hasil pengamatan 
Menemukan pola/ keteraturan dalam suatu 
seri pengamatan
Menyimpulkan

4. Memprediksi Menggunakan pola-pola hasil pengamatan 
Mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan 
belum terjadi

5. Melakukan 
Komunikasi 

Mendeskripsikan/ menggambarkan data empiris hasil 
percobaan/pengamatan dengan grafik/ tabel/ diagram atau 
mengubahnya dalam bentuk salah satunya. 
Menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis 

                                                                                                                                                                     
Mu’allimat NW Pancor Selong Kab. Lombok Timur NTB,”E- Journal Pascasarjana 
Undiksha.Vol.4 (2014), h.3.

33 Muh.Tawil dan Liliasari, Ibid, h.37.
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No Indikator Sub Indikator
dan jelas
Menjelaskan hasil percobaan penyelidikan
Membaca grafik atau tabel atau diagram
Mendeskripsikan hasil kegiatan suatu masalah peristiwa

6. Mengajukan 
pertanyaan 

Bertanya,apa, bagaimana dan mengapa
Bertanya untuk meminta penjelasan
Mengajukan pertanyaan yang berlatar belakang hipotesis

7. Mengajukan 
hipotesis

Mengetahui bahwa ada lebih dari suatu kemungkinan 
penjelasan dan suatu kejadian 
Menyadari bahwa suatu penjelasan perlu daya 
kebenarannya dalammemperoleh bukti lebih banyak atau 
melakukan cara pemecahan masalah

8. Merencanakan 
Percobaan 
Penyelidikan

Menentukan alat,bahan dan sumber yang akan digunakan 
Menentukan variabel atau faktor penentu
Menentukan apa yang akan diukur,diamati, dicatat.
Menentukan apa yang akan dilaksanakan berupa langkah 
kerja

9. Menggunakan 
alat, bahan, 
sumber

Memakai alat,bahan dan sumber
Mengetahui alasan mengapa memakai alat, bahnan dan 
sumber

10 Menerapkan 
konsep

Menggunakan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam 
situasi baru
Menggunkan konsep, prinsip pada pengalaman baru 
menjelaskan apa yang 
sedang terjadi

11 Melaksanakan 
percobaan
/Penyelidikan

Penilaian proses dan hasil belajar IPA menuntut tekhnik 
dan cara-cara penilaian yang lebih komprehensif
Aspek hasil belajar dinilai harus menyeluruh yaitu aspek 
kognitif, afektif dan psikomotor.
Tekhnik penilaian dari instrumen penilaian seyogyanya 
lebih bervariasi

  Sumber : Muh Tawil dan Liliasari, 2014

Keterampilan proses bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta 

didik untuk dapat menyadari, memahami dan menguasai rangkaian bentuk 

kegiatan yang berhubungan dengan hasil belajar yang telah dicapai peserta didik. 

Rangkaian bentuk kegiatan yang dimaksud diantaranya: kegiatan mengamati, 
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menggolongkan, menafsirkan, meramalkan, menerapkan, merencanakan 

penelitian, dan mengkomunikasikan.

E. Sikap Ilmiah

Sikap ilmiah merupakan suatu sikap yang menerima pendapat orang lain 

dengan baik dan benar yang tidak mengenal putus asa serta dengan ketekunan juga 

keterbukaan. Salah satu aspek tujuan dalam mempelajari ilmu alamiah adalah 

pembentukan sikap ilmiah. Salah satu cara untuk mengembangkan sikap ilmiah 

adalah dengan memperlakukan peserta didik seperti ilmuwan muda sewaktu anak 

mengikuti kegiatan pembelajaran sains.34 Sejalan dengan hal tersebut, Istikomah 

mengutarakan sikap ilmiah merupakan suatu sikap yang dimiliki peserta didik 

yang harus dikembangkan oleh pendidik dengan cara menumbuhkan sikap ilmiah 

pada diri peserta didik.35 Sikap ilmiah pada diri peserta didik perlu dikembangkan, 

karena sikap ilmaih bersifat dinamis atau dapat berubah sesuai dengan perlakuan 

yang diberikan pada saat proses pembelajaran. Sikap ilmiah juga secara umum 

dapat didefinisikan sebagai sifat yang terus menerus ditunjukkan dalam rentangan 

ekspresi yang memungkinkan, misalnya rentangan dari sifat sangat tidak suka 

sampai suka atau mendukung terhadap suatu objek atau fenomena.36

                                                          
34 Sari, Prima Mutia,  Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Praktikum Terhadap 

Keterampilan Proses Sains, Sikap Ilmiah dan Penguasaan Konsep Sistem Regulasi, (Thesis 
Universitas Pendidikan Indonesia . Bandung : 2013), h.32.

35 Istikomah, Hendratto, Bambang,” Penggunaan Model Pembelajaran Group 
Investigation Untuk Menumbuhkan Sikap Ilmiah Siswa,” Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia 6 
(2010), 40-43, h. 40.

36 Varicha Ulva, Ibrohim, Sutopo,”Mengembangkan Sikap Ilmiah Siswa SMP Melalui 
Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Materi Ekosistem,”Jurnal Pendidikan Vol 2, No.5 (2017), 
h.622.
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sikap ilmiah 

merupakan sikap yang dimiliki diri seorang peserta didik, yang ditunjukkan ketika 

peserta didik tersebut menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. 

1. Indikator- indikator sikap ilmiah

Tabel 2.3
Indikator-indikator  sikap ilmiah oleh Carin diadaptasi dari Science

for all Americans : Project 2061

No Indikator Penjelasan
1. Sikap rasa ingin tahu 

(being courious)
Para saintis dan peserta didik dikendalikan oleh 
rasa ingin tahu, yaitu suatu keinginan yang 
sangat kuat untuk mengenal dan memahami 
dunia (alam sekitar)

2. Sikap skeptis (being 
skeptical)

Para saintis dan peserta didik perlu bersikap 
tidak mudah percaya (skeptis) terhadap 
kesimpulan yang dibuatnya, yaitu saat 
menemukan bukti-bukti baru yang dapat 
mengubah kesimpulannya tersebut.

3. Sikap positif terhadap 
kegagalan (taking a 
positive approach to 
fallure)

Kesalahan dan kegagalan merupakan suatu 
konsekuensi alamiah yang lazim dalam 
berinkuiri. Bersikap positif terhadap kegagalan 
menjadi umpan balik untuk perbaikan. 

4. Mengutamakan bukti 
(insisting on evidence)

Para saintis mengutamakan bukti untuk 
mendukung kesimpulan dan klaimnya.

5. Menerima perbedaan 
(accepting ambiguity)

Para saintis dan peserta didik harus bisa 
menerima perbedaan, perbedaan sudut pandang 
harus dihormati sampai menemukan kecocokan 
dengan data.

6. Dapat bekerja sama 
(being cooperative)

Saat ini para saintis pada umumnya bekerja dan 
mempublikasikan hasil penelitiannya sebagai 
tim. Bekerja sama dalam menjawab pertanyaan, 
analisis data, dan memecahkan suatu masalah.37

Sumber : Arthur A. Carin, 1997

                                                          
37 Arthur A. Carin, Teaching Science Though Discovery Eight Edition, (Columbus, ohio : 

Merrill Publishing Co., 1997), h.14.
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F. Kerangka Berfikir

Bagan 2.4
Bentuk Kerangka Berpikir

Masalah 

Keterampilan Proses Sains 
Rendah

Sikap Ilmiah Rendah

Permasalahan

Kelas Eksperimen 
Menggunakan Modul 

Berbasis Guided Inquiry

Kelas kontrol menggunakan 
diskusi

Keterampilan 
proses sains  

terberdayakan

Sikap ilmiah 
terberdayakan

Keterampilan 
proses sains

belum   
terberdayakan

Sikap ilmiah 
belum 

terberdayakan

Pembelajaran menggunakan 
modul berbasis guided inquiry
keterampilan proses sains dan 

sikap ilmiah terberdayakan

Pembelajaran menggunakan 
diskusi keterampilan proses sains 

dan sikap ilmiah belum 
terberdayakan

Pembelajaran dengan menggunakan modul berbasis quided inquiry dapat 
berpengaruh terhadap keterampilan proses sains dan sikap ilmiah peserta didik, 
sedangkan pembelajaran menggunakan diskusi tidak berpengaruh. Hal ini 
disebabkan karena pembelajaran menggunakan modul berbasis guided inquiry
menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan 
menemukan sendiri jawaban atas permasalahan mereka.
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Berdasarkan kerangka berfikir di atas dapat dijelaskan bahwa media 

pembelajaran modul berbasis guided inquiry dapat meningkatkan keterampilan 

proses sains peserta didik. Dengan cara melakukan penyelidikan ilmiah dan dapat 

melakukan terobosan-terobosan baru serta menemukan sendiri konsep dalam 

proses ilmiah. Pada pembelajaran modul berbasis guided inquiry dapat 

meningkatkan sikap ilmiah peserta didik, rasa ingin tahu peserta didik dan kerja

sama dalam proses pembelajaran dapat dilihat pada saat proses pembelajaran. 

Pembelajaran menggunakan modul berbasis guided inquiry dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains dan sikap ilmiah peserta didik. Pembelajaran yang 

diberikan secara langsung sehingga peserta didik dapat mengetahui 

permasalahannya secara langsung serta rasa ingin tahunya yang tinggi. 

Dalam proses pembelajaran menggunakan modul guided inquiry pendidik 

tidak membimbing secara langsung, melainkan dengan cara memberikan 

pertanyaan-pertanyaan, pendidik memberikan penekanan pada hipotesis peserta 

didik. Peserta didik dapat terlihat aktif dalam proses ilmiah, juga dapat 

mengembangkan keterampilan proses sains dan sikap ilmiah. Sehingga peserta 

didik dapat memperoleh pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya serta 

keterampilan proses sains dan sikap ilmiah terberdayakan. 
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G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

1. H1 : Terdapat pengaruh penggunaan modul pembelajaran berbasis guided 

inquiry terhadap keterampilan proses sains peserta didik pada materi 

pencemaran lingkungan kelas X MA Mathla’ul Anwar Gisting. 

H0 : Tidak terdapat pengaruh penggunaan modul pembelajaran berbasis 

guided inquiry terhadap keterampilan proses sains peserta didik pada materi 

pencemaran lingkungan kelas X MA Mathla’ul Anwar Gisting.

2. H1 : Terdapat pengaruh penggunaan modul pembelajaran guided inquiry

terhadap sikap ilmiah peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas 

X MA Mathla’ul Anwar Gisting.

H0 : Tidak terdapat pengaruh penggunaan modul pembelajaran berbasis guided 

inquiry terhadap sikap ilmiah peserta didik pada materi pencemaran 

lingkungan kelas X MA Mathla’ul Anwar Gisting.

3. H1 :  π1 ≠ π2 : Terdapat pengaruh penggunaan modul pembelajaran berbasis 

guided inquiry terhadap keterampilan proses sains peserta didik pada materi 

pencemaran lingkungan kelas X MA Mathla’ul Anwar Gisting.

H0 :  π1 = π2 : Tidak terdapat pengaruh penggunaan modul pembelajaran 

berbasis  guided inquiry terhadap keterampilan proses sains peserta didik pada 

materi pencemaran lingkungan kelas X MA Mathla’ul Anwar Gisting.
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4. H1 :  π1 ≠ π2 : Terdapat pengaruh penggunaan modul pembelajaran guided 

inquiry terhadap sikap ilmiah peserta didik pada materi pencemaran 

lingkungan kelas X MA Mathla’ul Anwar Gisting.

H0 :  π1 = π2 : Tidak terdapat pengaruh penggunaan modul pembelajaran 

berbasis guided inquiry terhadap sikap ilmiah peserta didik pada materi 

pencemaran lingkungan kelas X MA Mathla’ul Anwar Gisting.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di MA Mathla’ul Anwar Gisting. Adapun 

waktu pelaksanaan penelitian pada bulan April kelas X semester Genap tahun 

pelajaran 2017/2018

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah True Experimental Design. Adapun desain 

yang digunakan yaitu dengan pola Posttest - Only Control Design.

Tabel 3.1
Desain Penelitian Quasi Eksperimental1

Kelas Perlakuan Tes Akhir ( Posttest)
Eksperimen X                       O1

Kontrol C                       O2

Dengan keterangan :

X : Perlakuan dengan menggunakan modul pembelajaran berbasis Guided 

Inquiry.

C : Perlakuan dengan menggunakan Direct instruction.

                                                          
1 Sugiyono, Metode Penelitiann Pendidikan  Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif  dan R&D, 

(Bandung  : Alfabeta,  2012),  h. 112.
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O1 : Kelompok Eksperimen.

O2 : Kelompok Kontrol.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang cenderung dapat dipengaruhi 

oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keterampilan 

proses sains dan sikap ilmiah.

2. Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang cenderung mempengaruhi 

variabel terikat.2 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan 

modul berbasis guided inquiry.

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas X MA 

Mathla’ul Anwar Gisting Tahun Ajaran 2017/2018. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel untuk penelitian ini menggunakan sampling jenuh yaitu 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal 

ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil.3

                                                          
2Sugiyono, Ibid, h.61.



37

E. Teknik Pengumpul Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Tes

Tes adalah seperangkat pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta 

didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap 

materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu.4

Bentuk tes tersebut bertuliskan berupa tes essay. Dalam penelitian ini data tes 

diperoleh melalui posttest. Soal yang dipakai berupa soal berdasarkan 

indikator. Indikator keterampilan proses sains sebagai pedoman terhadap 

pembuatan dan penilaian soal tes essay. 

2. Non Tes

Non tes adalah penilaian atau evaluasi dilakukan dengan tanpa 

menguji peserta didik, melainkan dengan melakukan pengamatan secara 

sistematis (observation), melakukan wawancara (interview), menyebarkan 

angket (questionnaire) dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen

(documentary analysis).5 Dalam penelitian ini data non tes diperoleh melalui 

menyebar angket. Angket yang dipakai menggunakan skala likert berdasarkan 

indikator.

                                                          
4 Hamzah B. Uno dan Satria Koni,  Assesment Pembelajaran, ( Jakarta : Bumi 

Aksara, 2013),  h.3.
5 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2013),  h.76.
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F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat ukur yang mengukur fenomena 

yang diamati. Adapun  instrumen dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Soal Keterampilan Proses Sains 

Instrumen penelitian untuk tes keterampilan proses sains peserta didik 

yaitu menggunakan soal essay berdasarkan indikator keterampilan proses 

sains. Bahan soal yang digunakan dari pelajaran biologi MA Mathla’ul Anwar

Gisting. Pada kelas X semester genap dengan mengacu pada kurikulum yang 

ditetapkan di sekolah. Materi yang diambil yaitu pencemaran lingkungan. 

Penyusunan soal diawali dengan kisi-kisi soal beserta alternatif kunci jawaban 

masing-masing butir soal. Nilai keterampilan proses sains peserta didik 

diperoleh dari penskoran terhadap jawaban pesera didik tiap butir soal. 

Indikator keterampilan proses sains menjadi pedoman bobot penskoran 

tes keterampilan proses sains. Pedoman penskoran tes keterampilan proses 

sains disajikan pada Tabel 3.2 di bawah ini : 

Tabel 3.2
Pedoman Penskoran Tes Keterampilan Proses Sains

No Indikator yang diukur Kriteria Skor
1 Kemampuan mengamati 

gambar dan mengumpulkan
/menggunakan fakta yang 
relevan.
(Mengamati/mengobservasi)

Memberikan lebih dari satu ide 
yang relevan dan jawabannya tepat 
dan benar

3

Memberikan lebih dari satu ide 
yang relevan dan jawabannya 
kurang tepat tetapi benar

2

Memberikan sebuah ide yang 
relevan tapi jawabannya salah

1
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No Indikator yang diukur Kriteria Skor
Tidak ada jawaban 0

2 Mencari dasar penggolongan 
dengan membandingkan 
gambar danmengelompokkan 
(Mengklasifikasi)

Memberikan lebih dari satu ide 
yang relevan dan jawabannya tepat 
dan benar

3

Memberikan lebih dari 2
satu ide yang relevan dan 
jawabannya kurang tepat tetapi 
benar
Memberikan sebuah ide yang 
relevan tapi jawabannya salah

1

Tidak ada jawaban 0
3 Mengidentifikasikan fakta-

fakta berdasarkan hasil 
pengamatan serta 
menyimpulkan 
( Menginterpretasi )

Memberikan lebih dari satu ide 
yang relevan dan jawabannya tepat 
dan benar

3

Memberikan lebih dari satu ide 
yang relevan dan jawabannya 
kurang tepat tetapi benar

2

Memberikan sebuah ide yang 
relevan tapi jawabannya salah

1

Tidak ada jawaban 0
4 Megajukan perkiraan tentang 

sesuatu yang mungkin terjadi 
pada keadaan belum terjadi 
berdasarkan pola yang sudah 
ada (Memprediksi)

Memberikan lebih dari satu ide 
yang relevan dan jawabannya tepat 
dan benar

3

Memberikan lebih dari satu ide 
yang relevan dan jawabannya 
kurang tepat tetapi benar

2

Memberikan sebuah ide yang 
relevan tapi jawabannya salah

1

Tidak ada jawaban 0
5 Menjelaskan hasil percobaan 

(Melakukan komunikasi)
Memberikan lebih dari satu ide 
yang relevan dan jawabannya tepat 
dan benar

3

Memberikan lebih dari satu ide 
yang relevan dan jawabannya 
Kurang tepat dan benar 

2

Memberikan sebuah ide yang 
relevan tapi jawabannya salah

1

Tidak ada jawaban 0
6 Mengajukan pertanyaan yang 

berlatar belakang hipotesis
( Mengajukan Pertanyaan ) 

Memberikan lebih dari satu ide 
yang relevan dan jawabannya tepat 
dan benar

3
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No Indikator yang diukur Kriteria Skor
Memberikan lebih dari satu ide 
yang relevan dan jawabannya 
kurang tepat tetapi benar

2

Memberikan sebuah ide yang 
relevan tapi jawabannya salah

1

Tidak ada jawaban 0
7 Mengetahui bahwa ada lebih Memeberikan lebih 3

dari suatu kemungkinan 
penjelasan dari suatu kejadian 
(Mengajukan hipotesis)

dari satu ide yang relevan dan 
jawabannya tepat dan benar
Memberikan lebih dari satu ide 
yang relevan dan jawabannya 
kurang tepat tetapi benar

2

Memberikan sebuah ide yang 
relevan tapi jawabannya salah

1

Tidak ada jawaban 0
8 Menentukan langkah kerja 

(Merencanakan percobaan)
Memberikan lebih dari satu ide 
yang relevan dan jawabannya tepat 
dan benar

3

Memberikan lebih dari satu ide 
yang relevan dan jawabannya 
kurang tepat tetapi benar

2

Memberikan sebuah ide yang 
relevan tapi jawabannya salah

1

Tidak ada jawaban 0
9 Mengetahui alasan mengapa 

menggunakanalat/bahan/
sumber (Menggunakan alat/ 
bahan/ sumber)

Memberikan lebih dari satu ide 
yang relevan dan jawabannya tepat 
dan benar

3

Memberikan lebih dari satu ide 
yang relevan dan jawabannya 
kurang
tepat tetapi benar

2

Memberikan sebuah ide yang 
relevan tapi jawabannya salah

1

Tidak ada jawaban 0
10 Menggunakan konsep yang 

telah dipelajari dalam situasi 
Memberikan lebih dari satu ide 
yang relevan 

3

baru (Menerapkan konsep) Memberikan lebih dari satu ide 
yang relevan dan jawabannya tepat 
dan benar
Memberikan lebih dari satu ide 2
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No Indikator yang diukur Kriteria Skor
yang relevan dan jawabannya 
kurang tepat tetapi benar
Memberikan sebuah ide yang 
relevan tapi jawabannya salah

1

Tidak ada jawaban 0
11 Teknik dan cara-cara yang 

lebih kompherensif 
(Melakukan percobaan)

Memberikan lebih dari satu ide 
yang relevan dan jawabannya tepat 
dan benar

3

Memberikan lebih dari satu ide 
yang relevan dan jawabannya 
kurang tepat tetapi benar

2

Memberikan sebuah ide yang 
relevan tapi 
  jawabannya salah

1

Tidak ada jawaban 0

Pada penelitian ini digunakan standar untuk dapat menentukan nilai 

yang diperoleh peserta didik, yaitu dengan menggunakan formula sebagai 

berikut.6

Nilai akhir =
		

	 	100
Dengan keterangan     :
Skor mentah                : skor yang diperoleh peserta didik
Skor maksimum ideal   : skor maksimum x banyaknya soal

Tabel 3.3
Klasifikasi Indeks Persentase Keterampilan Proses Sains.7

Tingkat Penguasaan Prediksi
86-100% Tinggi 
55-85% Sedang
≤54% Rendah

  Sumber : Ngalim purwanto, 20028

                                                          
6 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 

318.
7 Ngalim purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung :

Remaja Rosdakarya, 2002), h. 102.
8 Ngalim Purwanto, Op Cit, h. 102.
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2. Skala Sikap Ilmiah

Skala sikap ilmiah mengacu pada skala likert yang terdiri dari 30 item 

pernyataan yang dilengkapi dengan pilihan jawaban yaitu Selalu = 4 Sering = 

3 Kadang-kadang = 2 Tidak Pernah = 1, sedangkan untuk pernyataaan negatif

sebaliknya. Skor tersebut akan dikalikan dengan bobot. Rumus yang 

digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas skala diposisikan sama 

dengan rumus yang digunakan pada hasil uji coba tes keterampilan proses 

sains dan dilakukan pengelompokkan kategori yaitu tinggi, sedang, maupun 

rendah. Kriteria pengelompokkan tinggi, sedang dan rendahnya sikap ilmiah 

dapat dilihat pada Tabel berikut : 

Tabel 3.4
Kriteria Pengelompokkan Angket Sikap Ilmiah9

Sikap Ilmiah Tinggi Sedang Rendah
Kriteria Skor ≥ x+ SD x – SD < skor < x + SD Skor ≤ x – SD

Nilai sikap ilmiah peserta didik dari angket sikap ilmiah yang dibagikan 

yaitu sebagai berikut:10

Nilai
	 	

	 	 	 	 		100

Kriteria untuk indeks sikap ilmiah dapat dilihat pada Tabel 3.5.

                                                          
9 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h. 170.
10Zakia Farda H.,”Pengaruh Model Learning Cycle Hipotetik-Deduktif 7E Terhadap 

Hasil Belajar Kognitif dan Sikap Ilmiah Siswa Kelas X Materi Pencemaran Lingkungan” 
(Skripsi IAIN Raden Intan Lampung,Bandar Lampung, 2016), h. 86.
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Tabel 3.5
Klasifikasi Indeks Nilai Sikap Ilmiah

No Nilai Predikat
1 3- 4 Tinggi 
2 2-2,9 Sedang
3 1-1,9 Rendah

Untuk indeks persentase sikap ilmiah sama seperti indeks persentase 

pada keterampilan proses sains. Hal ini dikarenakan keterampilan proses sains 

akan tumbuh pada diri peserta didik diikuti dengan sikap ilmiahnya juga.

G. Analisis Uji Coba Instrumen Penelitian

1. Uji Coba Tes Soal Keterampilan Proses Sains

Data uji coba instrumen tes keterampilan proses sains diperoleh dari 

uji coba tes keterampilan proses sains yang terdiri dari 11 butir soal peserta 

didik kelas X MA Mathla’ul Anwar Gisting.

a. Uji Validitas

Validitas adalah tingkat suatu tes yang mampu mengukur apa yang 

hendak diukur.11 Untuk dapat mengukur kevalidan soal digunakan rumus 

product moment. 

Rumus product moment, yaitu :

r XY :
(∑ ) (∑ )(∑ )

{ ∑ (∑ ) }{ ∑ (∑ ) }

                                                          
11 Suharsimi Arikunto, Op Cit, h. 170.
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dengan keterangan:

r hitung : Koefisien korelasi

X : Skor dari tes pertama (instrumen A)

Y : Skor dari tes kedua (instrumen B)

XY : Hasil kali skor X dengan Y untuk setiap responden

X2 : Kuadrat skor instrumen A

Y2 : Kuadrat skor instrumen B

Kriteria dasar pengambilan keputusan.12

Jika rtabel > rtabel, maka instrumen atau item soal dinyatakan valid. 

Jika rtabel < rtabel, maka instrumen atau item soal dinyatakan  tidak valid.

Tabel 3.6
Analisis Uji Validitas Soal

Kriteria No soal Jumlah 
Valid 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 8

Tidak Valid 5, 7, 9 3
Sumber:hasil perhitungan analisis uji validitas instrumen.

Sebelum soal digunakan dalam penelitian, soal terlebih dahulu 

diujicobakan pada 20 peserta didik di luar sampel dengan 11 soal dalam 

bentuk essay. Dari 11 soal yang diujicobakan terdapat 8 soal yang valid 

sedangkan 3 soal lainnya dapat dikatakan tidak valid. Untuk validasi item 

soal dapat dilihat pada lampiran. Analisis uji coba instrumen menggunakan 

program anates uraian.

                                                          
12 Novalia dan Muhamad Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan, (Anugrah 

Utama Raharja : Bandar Lampung, 2014), h.37.
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b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan suatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik.13 Berhubungan dengan masalah kepercayaan. Jika suatu tes 

dapat memberikan hasil yang tetap maka tes tersebut dikatakan mempunyai 

tingkat kepercayaan yang tinggi. Untuk dapat meningkatkan tingkat 

reliabilitas tes digunakan metode satu kali tes dengan teknik Cronbach

Alpha. Perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan teknik Cronbach

Alpha, yaitu :

r ∑

Dengan keterangan : 

: Koefisien reliabilitas tes

∶Banyaknya butir item yang digunakan 

1 ∶ Bilangan	konstan	
: variabel skor total

∑ : jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item.

Pengklasifikasian tingkat reliabilitas berdasarkan indeks reliabilitas 

berikut : 

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

Rineka cipta, 2013),  h. 221.
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Tabel 3.7
Interprestasi Indeks Reliabilitas14

Koefisien reliabilitas Tingkat reliabilitas
0,600 – 0,799 Tinggi 
0,400 – 0,599 Sedang 
0, 200 – 0, 399 Rendah 

Sumber : Sunarti, Selly Rahmawati, Penilaian dalam Kurikulum 2013

Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila taraf kepercayaan 

yang tinggi dan memberikan hasil yang tepat. Untuk melihat tingkat 

reliabilitas instrumen dilakukan uji coba soal kepada 20 peserta didik di 

luar sampel penelitian dengan menggunakan tes soal sebanyak 11 soal 

dalam bentuk essay. Uji ini menggunakan program anates. Hasil pengujian 

tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : 

Tabel 3.8
Analisis Uji Reliabilitas Soal

Soal Materi Nilai reliabilitas Kriteria
Pencemaran Lingkungan 0, 64 Tinggi 

Sumber : Hasil perhitungan analisis uji reliabilitas instrumen 

Hasil analisis uji reliabilitas soal dengan menggunakan program 

excel sebesar 0, 64 masuk kedalam kriteria tinggi, artinya dapat dikatakan 

bahwa soal dalam instrumen tersebut reliabel. Untuk mengetahui lebih 

lengkap uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran.

                                                          
14 Sunarti, Selly Rahmawati, Penilaian dalam Kurikulum 2013 Membuat Guru 

dan Calon Guru Mengetahui Langkah-langkah penilaian pembelajaran, (Andi 
Yogyakarta : Yogyakarta, 2013) h. 99.
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c. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran merupakan kemampuan tes dalam menjaring 

banyaknya subjek peserta tes yang dapat mengerjakan dengan betul.15

P=
dengan keterangan : 

B : Subjek yang menjawab betul

J : Banyaknya subjek yang ikut mengerjakan tes. 

Tabel 3.9
Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Tes

Besarnya P Interprestasi 
P < 0,30 Sukar 

0, 30 < P < 0,70 Sedang
P > 0,70 Mudah

Sumber : Anas Sudijono dalam buku pengantar evaluasi pendidikan 

Butir-butir item dapat dinyatakan sebagai butir-butir item yang 

baik, apabila butir- butir item tersebut terlalu sukar dan tidak pula terlalu 

mudah dengan kata lain derajat kesukaran item itu adalah sedang. Namun 

dalam penelitian ini, peneliti hanya ingin mengetahui tingkat kesukaran 

soal, dipakai atau dibuangnya item soal hanya berpedoman pada kevalidan 

item soal tersebut.

                                                          
15 Ibid, h. 176.
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Tabel 3.10
Analisis uji tingkat kesukaran soal

Kriteria No Soal Jumlah Soal 
Sukar 7 1
Sedang 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 9
Mudah 1 1

Sumber : hasil perhitungan analisis uji tingkat kesukaran soal

Dari Tabel 3.10 di atas, dapat diketahui bahwa soal yang dinyatakan 

memiliki kriteria sedang berjumlah 9 butir soal, soal dengan kriteria mudah 

berjumlah satu butir soal dan soal dengan kriteria sukar berjumlah satu 

butir. Adapun butir soal yang baik untuk diujikan adalah tipe soal yang 

memiliki kriteria sedang, artinya soal tersebut tidak terlalu mudah atau 

terlalu sukar. Data lengkap uji tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada 

lampiran. 

d. Uji Daya Beda

Uji ini merupakan tingkat kemampuan instrumen untuk 

membedakan antara peserta didik berkemampuan tinggi atau rendah.16 Uji 

daya pembeda yang akan digunakan dapat dihitung dengan rumus.

D = 
A
A -

	 B
B

dengan keterangan :

D :  Daya pembeda butir 

BA : Banyaknya kelompok atas yang dapat menjawab betul 

BB : Banyaknya kelompok bawah yang dapat menjawab betul 

                                                          
16 Ibid, h. 177.
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JA : Banyaknya subjek kelompok atas 

JB : Banyaknya subjek kelompok bawah 

Klasifikasi daya pembeda soal adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.11
Klasifikasi Daya Pembeda

Kriteria Besar p Interprestasi
Daya Pembeda P < 0, 20 Jelek

0, 21 ≤ DP ≤ 0,40 Cukup 
0,41 ≤ DP ≤ 0,70 Baik

              Sumber : Anas Sudijono dalam buku pengantar evaluasi pendidikan

Hasil analisis uji instrumen soal memiliki skor daya beda yang 

diinterpretasikan pada Tabel 3.12 di bawah ini : 

Tabel 3.12
Analisis uji daya pembeda

Kriteria No Soal Jumlah
Baik 1, 4, 6 3

Cukup 2, 3, 8, 10, 11 5
Jelek 5, 7, 9 3

            Sumber : hasil perhitungan analisis uji daya pembeda

Sebelum soal digunakan untuk memperoleh data tentang nilai posstest

peserta didik dalam pembelajaran. Soal terlebih dahulu diujicobakan kepada 

20 peserta didik di luar sampel dengan mengujicobakan 11 soal dalam bentuk 

essay. Instrumen soal yang dapat dijadikan sebagai alat instrumen adalah soal 

yang termasuk ke dalam kriteria baik dan cukup. Jumlah soal yang masuk ke 

dalam kriteria baik sebanyak tiga butir soal sedangkan jumlah soal yang 

termasuk ke dalam kriteria cukup sebanyak lima butir  soal dan jumlah soal 
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yang masuk ke dalam kriteria jelek berjumlah tiga butir soal. Data lengkap uji 

daya pembeda dapat dilihat pada lampiran. 

H. Teknik Analisis Data

1. Uji Prasyarat 

Setelah melakukan uji coba instrumen, selanjutnya dilakukan 

penelitian untuk memperoleh data yang diharapkan. Data tersebut kemudian 

diolah dan dianalisis dengan maksud agar hasilnya dapat menjawab 

pertanyaan peneliti dan menguji hipotesis.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian terhadap normal atau tidaknya data 

yang akan dianalisis. Uji kenormalan yang dilakukan adalah uji Liliefors.17

Hipotesis uji normalitas sebagai berikut : 

1. Mengurutkan data sampel dari terkecil ke besar

2. Menentukan nilai Zi dari tiap-tiap data, dengan rumus :

Zi = xi –x
s

Keterangan : 

S : Simpangan baku 

Xi : Data tunggal

X: Rata-rata data tunggal

Adapun kriteria untuk uji normalitasnya adalah : 

Jika harga Lh < harga Lt, maka data berdistribusi normal 

                                                          
17 Sudjana, Metode Statistik,  ( Bandung : Tarsito, 2001 ), h. 446.
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Jika harga Lh > harga Lt, maka data tidak berdistribusi normal 

Rumus uji Liliefors adalah sebagai berikut : 

Lhitung = MaxIf (z) – S (z)I, Ltabel = L (a,n)

Dengan hipotesis :

H0 : Data mengikuti sebaran normal

H1 : data tidak mengikuti sebaran normal

Kesimpulan : Jika Lhitung  ≤ Ltabel maka H0 diterima

b. Uji Homogenitas

Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi 

penelitian sama atau tidak. Uji homogenitas yang digunakan adalah uji 

homogenitas dua varians atau uji fisher.18 yaitu :

= , Dimana = 	 	∑ (∑ )
( )

Keterangan : 

F : Homogenitas

: Variansi tertinggi 

: Variabel terendah

Adapun kriteria untuk uji homogenitas ini adalah : 

H0 diterima jika Fh < Ft H0  =  data memiliki varians homogen

H0 ditolak jika Fh > Ft H0  =  data tidak memiliki varians homogen.

                                                          
18 Budiono, Statistika Untuk Penelitian, ( Surakarta : UNS Press, 2013 ), h. 170.
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I. Uji Hipotesis 

1. Uji t independent

Uji t adalah salah satu tes statistik yang digunakan untuk menguji 

kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa diantara dua 

buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan.Uji t merupakan salah satu uji statistik 

parametrik sehingga mempunyai asumsi yang harus dipenuhi, yaitu 

normalitas dan homogenitas. Jika dua asumsi tidak dipenuhi, maka uji yang 

digunakan adalah uji non-parametrik. 19

Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas, diketahui bahwa data 

berdistribusi normal dan homogen. Maka pada penelitian ini menggunakan 

statistik parametrik. Statistik parametrik memerlukan terpenuhi banyak 

asumsi. Asumsi yang pertama adalah data harus berdistribusi normal. Statistik 

parametrik dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan uji t 

independent. Pengujian hipotesis menggunakan uji t independent dengan 

persamaan.20

= 	
∑ ∑

                                                          
19 Novalia, Op Cit, h. 64.
20 Op Cit, h. 273.
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Keterangan : 

M : Nilai rata- rata perkelompok

N : Banyaknya subjek

X: Deviasi setiap nilai Y2 dan X1

Y : Deviasi setiap nilai Y2 dari mean  X1

Adapun kriteria pengujiannya adalah : 

H0 = ditolak,  jika thitung < t tabel

H1 = diterima , jika thitung > t tabel, dengan α = 0,05 ( 5%).

Penggunaan uji t independent untuk menguji hipotesis dikarenakan 

peneliti hanya ingin mengetahui pengaruh penggunaan modul berbasis guided

inquiry terhadap keterampilan proses sains dan pengaruh penggunaan modul 

berbasis guided inquiry terhadap sikap ilmiah peserta didik. 



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. 

Hasil penelitian terdiri dari data deskriptif berupa : nilai posttest keterampilan 

proses sains kelas eksperimen dan kelas kontrol, nilai posttest sikap ilmiah kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya disajikan juga analisis persyaratan uji 

hipotesis. Untuk persyaratan uji hipotesis ini penulis melakukan dua uji yaitu : 

uji normalitas dan uji homogenitas terhadap data nilai keterampilan proses sains 

dan nilai sikap ilmiah peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Setelah dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, 

maka akan ditampilkan data uji hipotesis. 

1. Nilai Posttest Keterampilan Proses Sains Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol            

Penelitian kelas X MIA 1 sebagai kelas eksperimen dengan 

menggunakan modul pembelajaran berbasis guided inquiry dengan jumlah 

peserta didik sebanyak 25 orang. Pembelajaran pada kelas X MIA 2 sebagai 

kelas kontrol dengan menggunakan direct instruction dengan peserta didik 

sebanyak 25 orang. Di bawah ini akan disajikan nilai posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebagai berikut : 
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Tabel 4.1
Rekapulasi nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol

Kriteria
Posttest

Eksperimen Kontrol
Nilai tertinggi 93 83
Nilai Sedang 83 63.5

Nilai Terendah 69, 5 50
Jumlah 2066, 5 1596

Rata-rata 82, 66 63, 84

Berdasarkan Tabel di atas, menunjukan bahwa terdapat perbedaan 

rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai tertinggi peserta 

didik pada kelas eksperimen sebesar 93, nilai tertinggi pada kelas kontrol 

sebesar 83, nilai sedang pada kelas eksperimen sebesar 83, nilai sedang pada 

kelas kontrol sebesar 63,5 sedangkan nilai terendah pada kelas eksperimen

69,5 dan nilai terendah pada kelas kontrol 50. Selain nilai yang terdapat 

perbedaan diantara keduanya, jumlah rata-rata kelas eksperimen dan kelas 

kontrol juga berbeda, nilai rata-rata pada kelas eksperimen sebesar 82,66 dan 

nilai rata-rata pada kelas kontrol sebesar 63,84. Berdasarkan nilai yang 

diperoleh peserta didik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

eksperimen memiliki nilai yang lebih baik daripada nilai kontrol. Berikut akan 

disajikan ketercapaian nilai eksperimen dan nilai kontrol keterampilan proses 

sains. 



56

Tabel 4.2
Ketercapaian Nilai Keterampilan Proses Sains Per Indikator Pada Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol

No Indikator keterampilan proses sains
Kelas 

Eksperimen
Kelas

Kontrol
1 Mengamati / Observasi 86 % 78 %
2 Mengelompokkan/ Klasifikasi 87 % 61 %
3 Menafsirkan/ Interpretasi 85 % 58 %
4 Meramalkan/ Prediksi 84 % 43 %
5 Mengajukan Pertanyaan 69 % 48 %
6 Merencanakan percobaan/ penyelidikan 79 % 65 %
7 Melaksanakan percobaan/ penyelidikan 94 % 46 %
8 Menerapkan konsep 90 % 58 %

Sumber : hasil perhitungan keterampilan proses sains

Berdasarkan Tabel di atas, menunjukan ketercapaian nilai per indikator 

keterampilan proses sains peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Pada indikator Mengamati/ Observasi pada kelas eksperimen 

memperoleh persentase 86%, sedangkan kelas kontrol dengan persentase 

78%, untuk indikator Mengelompokkan/ Klasifikasi mendapatkan persentase 

nilai pada kelas eksperimen sebesar 87%, pada kelas kontrol dengan 

persentase nilai sebesar 61%, untuk indikator Menafsirkan/ Interpretasi pada 

kelas eksperimen dengan persentase sebesar 85%, kelas kontrol dengan 

persentase sebesar 58%, untuk indikator Meramalkan/ Prediksi pada kelas 

eksperimen dengan persentase sebesar 84%, untuk kelas kontrol 

persentasenya sebesar 43%, untuk indikator Mengajukan Pertanyaan pada 

kelas eksperimen persentasenya sebesar 69%, sedangkan pada kelas kontrol 

persentasenya sebesar 48%, untuk indikator Merencanakan percobaan/ 

penyelidikan untuk kelas eksperimen persentasenya sebesar 79%, untuk kelas 
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kontrol persentasenya sebesar 65%, untuk indikator Melaksanakan percobaan/ 

penyelidikan pada kelas eksperimen persentasenya sebesar 94%, untuk kelas 

kontrol persentasenya sebesar 46%, terahir untuk indikator Menerapkan

konsep pada kelas eksperimen dengan persentase sebesar 90%, untuk kelas 

kontrol dengan persentase sebesar 58%. Hasil keterampilan proses sains untuk 

kelas eksperimen dan kelas kontrol akan disajikan pada diagram di bawah ini : 

Diagram 4.1  Persentase Masing-Masing Indikator Keterampilan Proses Sains 
Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol.

2. Nilai Posttest Sikap Ilmiah Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Penelitian kelas X MIA 1 sebagai kelas eksperimen dengan 

menggunakan modul pembelajaran berbasis guided inquiry dengan jumlah 

peserta didik sebanyak 25 orang. Pembelajaran pada kelas X MIA 2 sebagai 

kelas kontrol dengan menggunakan direct instruction dengan peserta didik 

sebanyak 25 orang. Angket dibagikan pada saat pembelajaran selesai. Di 

bawah ini akan disajikan nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

sebagai berikut :  
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      Tabel 4.3
Perhitungan Sikap Ilmiah Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Aspek sikap ilmiah
Kelas 

Eksperimen
Kelas 

Kontrol
Sikap Rasa Ingin Tahu 93% 70%
Sikap Skeptis 91.% 64%
Sikap Positif Terhadap 
Kegagalan 

87% 67%

Mengutamakan Bukti 92.% 71%
Menerima Perbedaan 91.% 67%
Dapat Bekerja Sama 97% 70%

Berdasarkan Tabel di atas, menunjukan ketercapaian nilai per indikator 

sikap ilmiah peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada 

indikator sikap rasa ingin tahu pada kelas eksperimen memperoleh persentase 

93%, sedangkan kelas kontrol dengan persentase 70%, untuk indikator sikap 

skeptis mendapatkan persentase nilai pada kelas eksperimen sebesar 91%, 

pada kelas kontrol dengan persentase nilai sebesar 64%, untuk indikator sikap 

positif terhadap kegagalan pada kelas eksperimen dengan persentase sebesar 

87%, kelas kontrol dengan persentase sebesar 67%, untuk indikator 

mengutamakan bukti pada kelas eksperimen dengan persentase sebesar 92%,

untuk kelas kontrol persentasenya sebesar 71%, untuk indikator Menerima 

perbedaan pada kelas eksperimen persentasenya sebesar 91%, sedangkan pada

kelas kontrol persentasenya sebesar 67%, untuk indikator dapat bekerja sama 

untuk kelas eksperimen persentasenya sebesar 97%, untuk kelas kontrol 

persentasenya sebesar 70% Hasil sikap ilmiah untuk kelas eksperimen dan 

kelas kontrol akan disajikan pada diagram di bawah ini : 
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Diagram 4.2 Persentase Masing-Masing Indikator Sikap Ilmiah 
Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol.

3. Persyaratan Uji Hipotesis 

Sebelum peneliti melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu peneliti 

melaksanakan uji normalitas dan uji homogenitas. 

a. Uji Normalitas

1) Uji Normalitas Keterampilan Proses Sains 

Uji normalitas penelitian menggunakan uji Shapiro Wilk dengan 

bantuan program spss 25.0. Hasil uji normalitas terhadap nilai posttest

keterampilan proses sains diketahui bahwa nilai posttest kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol pada materi pencemaran lingkungan data 

berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada  Tabel di 

bawah ini : 
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Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas Keterampilan Proses Sains 

Jenis tes Sig.
Kesimpulan Sig. > 0,05
( Berdistribusi normal)

Posttest Eksperimen 0, 390
Berdistribusi normal

Posttest Kontrol 0, 069
Sumber : hasil perhitungan uji normalitas keterampilan proses sains 

Hasil data uji normalitas dengan nilai sig. > α 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal1, sehingga dapat melanjutkan 

untuk uji homogenitas data.

2) Uji Normalitas Sikap Ilmiah

Pengujian normalitas menggunakan Shapiro Wilk dengan 

berbantuan spss 25.0, hasil uji normalitas terhadap data posttest sikap 

ilmiah baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol data berdistribusi 

normal. Berikut adalah penyajian data hasil uji normalitas.

        Tabel 4.5
                Hasil Uji Normalitas Sikap Ilmiah

Jenis tes Sig. Kesimpulan Sig. > 0,05
( Berdistribusi normal)

Posttest Eksperimen 0, 10 Berdistribusi normal
Posttest Kontrol 0, 68

Sumber : hasil perhitungan uji normalitas sikap ilmiah

Hasil data uji normalitas dengan nilai sig. > α 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga dapat melanjutkan 

untuk uji homogenitas data.

                                                          
1 Agus Suyatna, Uji Statistik Berbantuan  spss Untuk Penelitian Pendidikan, ( Media 

Akademi, 2017), h. 44. 
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b. Uji Homogenitas 

1) Uji Homogenitas Keterampilan Proses Sains 

Uji homogenitas menggunakan uji test of homogenity of variance

untuk dapat mengetahui kedua varian memiliki karakteristik yang sama 

atau tidak. Berikut adalah hasil uji homogenitas data :

Tabel 4.6
Hasil Uji Homogenitas Keterampilan Proses Sains

Jenis tes Sig. Kesimpulan Sig.> 0,05 ( homogen)
Posttest 0.69 Homogen

Sumber : hasil perhitungan uji normalitas keterampilan proses sains 

Berdasarkan hasil uji homogenitas di atas, diketahui bahwa nilai 

sig. 0,69 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai posttest

keterampilan proses sains baik dari kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol berasal dari data yang homogen, maka sudah terpenuhi untuk 

syarat pengujian selanjutnya yaitu pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji t independent. 

2) Uji Homogenitas Sikap Ilmiah

Uji homogenitas menggunakan uji test of homogenity of variance

untuk dapat mengetahui kedua varian memiliki karakteristik yang sama 

atau tidak. Berikut adalah hasil uji homogenitas data :
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Tabel 4.7
Hasil Uji Homogenitas Sikap Ilmiah

Jenis tes Sig. Kesimpulan Sig. > 0,05 ( homogen)

Posttest

Based on 
Mean

0, 392

Homogen

Based on 
Median

0, 580

Based on 
Median and 
with adjusted 
df

0, 580

Based on 
trimmed 
mean

0, 428

      Sumber : hasil perhitungan uji normalitas sikap ilmiah

Berdasarkan hasil uji homogenitas di atas, diketahui bahwa nilai 

dari keempat sig. > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai posttest

sikap ilmiah baik dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol berasal 

dari data yang homogen, oleh sebab itu data sudah terpenuhi untuk 

syarat pengujian selanjutnya yaitu pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji t independent. 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji t independent Keterampilan Proses Sains 

Uji t independent digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, 

dengan menggunakan Independent Sample t Test yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah :

H0 : diterima, jika sig.(2- tailed ) > α (0,05) 

H0 : ditolak, jika sig.(2- tailed ) < α (0,05) 
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Untuk hasil pengujian hipotesis keterampilan proses sains dapat 

dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 4.8
Uji t Independent Keterampilan Proses Sains

Test for equality of mean
t Df Sig. (2-

tailed)
Mean 
difference

Standar error 
mean diffence

Equal variance 
assumed

4,3
46

48 0.00 16, 19 3.72

Equal variance 
not assumed

4,3
46

47,4
27

0.00 16, 19 3.72

Sumber : hasil perhitungan uji t independent keterampilan proses sains 

Berdasarkan perhitungan uji t independent di atas, HI diterima 

karena thitung  = 4, 346 > dari ttabel 0,173. maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kontrol. 

Selain dengan melihat tabel di atas, berikut akan disajikan grafik berbentuk 

kurva hasil uji t.

Berdasarkan kurva hasil uji t di atas, didapatkan nilai thitung  = 4, 346 

> dari ttabel 0,173. Maka h1 diterima dan h0 ditolak, hal ini berarti bahwa 

H1 diterima

-19,124

H0 ditolak
19,124

-0,173 0,1730

-4,346 4,346
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hipotesis yang menyatakan “terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel x dan y” dapat diterima. Sehingga dapat disimpulkan pembelajaran 

dengan menggunakan modul berbasis guided inquiry dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains peserta didik. Setelah data keterampilan proses 

sains yang sudah di sajikan di atas, berikut akan disajikan mengenai data 

sikap ilmiah peserta didik, berikut adalah rekapulasi data sikap ilmiah. 

b. Uji t independent Sikap Ilmiah

Uji t independent digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, 

dengan menggunakan Independent Sample t Test yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah :

H0 : diterima, jika sig.(2- tailed ) > α (0,05) 

H0 : ditolak, jika sig.(2- tailed ) < α (0,05) 

Untuk hasil pengujian hipotesis sikap ilmiah peserta didik dapat 

dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.9
Uji t Independent Sikap Ilmiah

Test for equality of mean
t df Sig. (2-

tailed)
Mean 
difference

Standar error 
mean diffence

Equal variance 
assumed

19,
124

48 0.00 24,16 12, 63

Equal variance 
not assumed

19,
124

46,
815

0.00 24,16 12, 63

Sumber : hasil perhitungan uji t independent sikap ilmiah
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Berdasarkan perhitungan uji t independent di atas, HI diterima 

karena thitung  = 19, 124 > dari ttabel 0,173. maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. berarti pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan modul 

berbasis guided inquiry dapat meningkatkan sikap ilmiah peserta didik

pada materi pencemaran lingkungan. Berikut akan disajikan grafik 

berbentuk kurva hasil uji t.

Berdasarkan kurva hasil uji t di atas, didapatkan nilai thitung  = 19, 

124 > dari ttabel 0,173. Maka h1 diterima dan h0 ditolak, hal ini berarti 

bahwa hipotesis yang menyatakan “terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel x dan y” dapat diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

pembelajaran dengan menggunakan modul berbasis guided inquiry dapat 

meningkatkan sikap ilmiah peserta didik.

H1 diterima

-19,124

H0 ditolak
19,124

-0,173 0,1730
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B. Pembahasan 

Penelitian ini mempunyai dua variabel yang menjadi objek penelitian, 

yaitu variabel bebas berupa modul berbasis guided inquiry dan variabel 

terikatnya yaitu keterampilan proses sains dan sikap ilmiah. Peneliti mengambil 

dua kelas dalam penelitian, kelas MIA 1 sebagai kelas eksperimen dengan 

menggunakan modul berbasis guided inquiry  dan kelas MIA 2 sebagai kelas 

kontrol dengan menggunakan direct instruction. Materi yang diajarkan pada 

penelitian ini yaitu pencemaran lingkungan. Untuk dapat mengumpulkan data

berupa hipotesis maka peneliti mengajarkan materi pencemaran lingkungan pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan masing-masing empat kali 

pertemuan.

Proses pembelajaran yang dilakukan di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol pada pertemuan pertama kelas eksperimen untuk menyampaikan materi  

pencemaran lingkungan dengan menggunakan modul pembelajaran berbasis 

guided inquiry dimana guided inquiry terdiri dari 6 langkah pembelajaran, yaitu 

orientasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, 

menguji hipotesis dan menarik kesimpulan2. Sedangkan pada kelas kontrol untuk 

menyampaikan materi digunakan direct instruction. 

Pertemuan kedua pada kelas eksperimen digunakan untuk melanjutkan 

materi pencemaran lingkungan dengan menggunakan modul pembelajaran 

                                                          
2 Wina sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta : 

Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 101.
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berbasis guided inquiry, sedangkan pada kelas kontrol digunakan untuk 

melanjutkan materi pencemaran lingkungan juga dengan menggunakan direct 

instruction. 

Pertemuan ketiga di kelas eksperimen dan di kelas kontrol dilakukan 

posttest untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Evaluasi dengan bentuk soal 

essay yang di susun berdasarkan indikator keterampilan proses sains, sehingga 

nantinya akan terlihat bagaimana pengaruh model pembelajaran yang dilakukan 

oleh peneliti. Soal yang digunakan untuk posttest adalah soal keterampilan proses 

sains yang sudah sesuai dengan indikator  yang sudah diuji validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran dan uji daya beda sebagai uji kelayakan soal. Instrumen yang 

digunakan pada penelitian ini sebelumnya sudah divalidasi oleh tim validator. 

Kemudian soal instrumen penelitian di ujicobakan  kepada 20 peserta didik diluar 

sampel penelitian yang telah mempelajari materi pencemaran lingkungan.

Pertemuan selanjutnya digunakan untuk melihat sikap ilmiah peserta 

didik, dengan cara membagikan angket di dalamnya berisi pernyataan yang 

mencakup indikator dari sikap ilmiah. Setelah diperoleh hasil dari data angket 

tersebut, maka dilakukan analisis data dengan melakukan uji validitas, reliabilitas 

terhadap angket yang sudah dibagikan kepada peserta didik. 

Berdasarkan uji coba soal dengan jumlah responden yang ikut 

mengerjakan soal uji coba sebanyak 20 peserta didik dengan membuat 11 soal 

dalam bentuk essay, sehingga  diperoleh 8 soal yang valid dengan nomor soal 1, 

2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, sedangkan nomor soal yang tidak valid ada 3 dengan nomor 
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soal 5, 7, dan 9. Sebelum digunakan untuk penelitian, soal uji coba yang telah 

dibagikan kepada responden di luar sampel terlebih dahulu dianalisis data, 

dengan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan uji daya beda. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan 8 soal yang valid tersebut untuk melakukan 

penelitian.

Setelah 8 soal yang valid tersebut digunakan untuk soal penelitian dengan 

dibagikan kepada 25 peserta didik untuk kelas eksperimen, sedangkan untuk 

kelas kontrol pun demikian 8 soal yang valid dibagikan kepada 25 peserta didik. 

Setelah hasil tes diperoleh, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji 

normalitas data untuk melihat apakah data berasal dari distribusi yang normal 

atau tidak,  kemudian setelah mengetahui data tersebut normal, maka dilakukan 

uji selanjutnya yaitu uji homogenitas data, uji homogenitas data bertujuan untuk 

melihat apakah data berasal dari data yang homogen atau tidak. Setelah data 

normal dan homogen maka dilakukan uji hipotesis dengan uji t independen. 

Digunakan uji t independen karena peneliti ingin mengetahui pengaruh 

penggunaan modul berbasis guided inquiry terhadap keterampilan proses sains 

dan untuk mengetahui pengaruh penggunaan modul berbasis guided inquiry

terhadap sikap ilmiah peserta didik.

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh data sig. (2- tailed ) memiliki 

nilai 0,00 < α (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa nilai posttest keterampilan 

proses sains memiliki perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu dapat 

dibuktikan bahwa pembelajaran dengan menggunakan modul berbasis guided 
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inquiry dapat meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. Sejalan 

dengan hal tersebut, Wiwin Ambarsari, mengatakan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan penerapan pembelajaran guided inquiry terhadap keterampilan 

proses sains dan sikap ilmiah.3 Aulia Novitasari mengutarakan hal yang sama 

tentang pembelajaran dengan menggunakan modul berbasis guided inquiry dapat 

melatih sikap jujur, teliti dan mampu mengolah informasi yang dimiliki peserta 

didik. 4

Untuk hasil uji hipotesis pada sikap ilmiah diperoleh data sig. (2- tailed ) 

memiliki nilai 0,00 < α (0,05), dapat disimpulkan bahwa nilai posttest sikap 

ilmiah memiliki perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan modul berbasis guided inquiry dapat 

meningkatkan sikap ilmiah peserta didik. Maretasari mengungkapkan hal sama 

tentang penerapan model pembelajaran guided inquiry mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap hasil belajar dan sikap ilmiah.5

Berdasarkan ketercapaian nilai per indikator keterampilan proses sains 

pada kelas eksperimen dengan indikator Mengamati/ Observasi pada 

memperoleh persentase sebesar 86%, indikator Mengelompokkan/ Klasifikasi

mendapatkan persentase sebesar 87%, untuk indikator Menafsirkan/ Interpretasi 

                                                          
3 Ambarsari, Wiwin. Penerapan Pembelajaran Guided Inquiry Terhadap Keterampilan Proses 

Sains Pada Pelajaran Biologi Siswa Kelas VIII SMP 7 Surakarta, Jurnal Inquiry Vol. 5 2013, h. 3. 
4 Aulia Novitasari, Alinis Ilyas, Siti Nurul Amanah, Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing Terhadap Keterampilan Proses Sains Peserta Didik Pada Materi Fotosintesis Kelas XII  
IPA di SMA Yadika Bandar Lampung, Jurnal Tadris Pndidikan Biologi Vol. 8 no.1 2017, h. 91.

5 Maretasari, Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbig Berbasis Laboratorium Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar  dan Sikap Ilmiah Siswa,Unnes Physics Education Journal, Vol. 2 No.1 
2013, h. 1.
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dengan persentase sebesar 85%, untuk indikator Meramalkan/ Prediksi dengan 

persentase sebesar 84%, untuk indikator Mengajukan Pertanyaan persentasenya 

sebesar 69%, untuk indikator Merencanakan percobaan/ penyelidikan 

persentasenya sebesar 79%, untuk indikator Melaksanakan percobaan/ 

penyelidikan persentasenya sebesar 94%, terahir untuk indikator Menerapkan

konsep a persentase sebesar 90%. 

Berdasarkan ketercapaian nilai per indikator keterampilan proses sains 

peserta didik pada kelas kontrol. Pada indikator Mengamati/ Observasi pada 

kelas kontrol dengan persentase 78%, untuk indikator Mengelompokkan/ 

Klasifikasi mendapatkan persentase nilai pada kontrol dengan persentase nilai 

sebesar 61%, untuk indikator Menafsirkan/ Interpretasi pada kelas kontrol 

dengan persentase sebesar 58%, untuk indikator Meramalkan/ Prediksi pada 

kelas kontrol persentasenya sebesar 43%, untuk indikator Mengajukan 

Pertanyaan pada kelas kontrol persentasenya sebesar 48%, untuk indikator 

Merencanakan percobaan/ penyelidikan untuk kelas kontrol persentasenya 

sebesar 65%, untuk indikator Melaksanakan percobaan/ penyelidikan pada kelas 

kontrol persentasenya sebesar 46%, terahir untuk indikator Menerapkan konsep 

pada kelas kontrol dengan persentase sebesar 58%.

Untuk hasil uji sikap ilmiah dari masing-masing indikator peserta didik

pada kelas eksperimen dapat disajikan dalam bentuk deskriptif berikut : Pada 

indikator sikap rasa ingin tahu pada kelas eksperimen memperoleh persentase 

93%, untuk indikator sikap skeptis mendapatkan persentase nilai pada kelas 
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eksperimen sebesar 91%, untuk indikator sikap positif terhadap kegagalan pada 

kelas eksperimen dengan persentase sebesar 87%, untuk indikator 

mengutamakan bukti pada kelas eksperimen dengan persentase sebesar 92%,

untuk indikator menerima perbedaan pada kelas eksperimen persentasenya 

sebesar 91%, untuk indikator dapat bekerja sama untuk kelas eksperimen

persentasenya sebesar 97%.

Untuk hasil uji sikap ilmiah masing-masing indikator pada kelas kontrol 

dapat disajikan sebagaimana berikut : Pada indikator sikap rasa ingin tahu pada 

kelas kontrol dengan persentase 70%, untuk indikator sikap skeptis mendapatkan 

persentase nilai pada kelas kontrol dengan persentase nilai sebesar 64%, untuk 

indikator sikap positif terhadap kegagalan pada kelas kontrol dengan persentase 

sebesar 67%, untuk indikator mengutamakan bukti pada kelas kontrol 

persentasenya sebesar 71%, untuk indikator menerima perbedaan pada kelas 

kontrol persentasenya sebesar 67%, untuk indikator dapat bekerja sama untuk 

kelas kontrol persentasenya sebesar 70%.

Sikap ilmiah pada diri peserta didik harus dikembangkan karena sikap 

ilmiah tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan harus didorong oleh adanya 

interaksi antara individu dengan lingkungannya. Sikap ilmiah yang diukur 

meliputi : sikap rasa ingin tahu, sikap skeptis, sikap positif terhadap kegagalan, 

mengutamakan bukti, menerima perbedaan dan dapat bekerja sama.6 Peserta 

didik yang memiliki sikap ilmiah yang tinggi maka akan memiliki keinginan 

                                                          
6 Arthur A Carin, Science Though  Discovery Eight  Edition, (Columbus, ohio : Merrill 

Publishing Co., 1997), h.14.
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yang kuat untuk selalu berprestasi. Hal ini diperkuat oleh adanya praktikum pada 

saat pembelajaran, peserta didik diminta untuk melakukan praktikum karena 

kegiatan praktikum sangat bermanfaat bagi diri peserta didik dan dapat 

menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang lebih luas yang dapat digali 

melalui kegiatan praktikum tersebut.

Kegiatan praktikum dapat meningkatkan sikap ilmiah peserta didik. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Candra bahwa pembelajaran sains dapat 

menuntut peserta didik untuk terlibat di dalam kegiatan ilmiah, sehingga dapat 

mengembangkan sikap ilmiah.7 Senada dengan hal tersebut, Supriyadi 

menyatakan hal yang sama tentang praktikum dapat meningkatkan sikap ilmiah 

peserta didik, karena kegiatan praktikum dapat memfasilitasi peserta didik 

melatih sikap ilmiahnya dengan kegiatan penyelidikan ilmiah8. 

Berdasarkan pengukuran dan analisis data yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa data keterampilan proses sains peserta didik pada saat  

posttest  setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan modul berbasis 

guided inquiry terlihat bahwa terdapat perbedaan rata-rata posttest antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Perbedaan ini lah yang dapat peneliti simpulkan 

bahwa terdapat pengaruh penggunaan modul berbasis guided inquiry pada materi 

pencemaran lingkungan terhadap keterampilan proses sains dan sikap ilmiah 

peserta didik di MA Mathla’ul Anwar Gisting. 

                                                          
7 Muhammad Syapul Hayat, Sri Anggraeni dan Sri Redjeki, Pembelajaran Berbasis Praktikum 

Pada Konsep Invertebrata Untuk Pengembangan Sikap Ilmiah Siswa,  Bioma, Vol. 1, No. 2, Oktober 
2011.

8 Supriyadi, Pengaruh Praktikum Virtual Terhadap Sikap Ilmiah Siswa SMA, Jurnal Tadris  
Pendidikan Biologi Vol.8 No. 2 (2017), h.122. 



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan tentang pengaruh penggunaan modul 

berbasis guided inquiry pada materi pencemaran lingkungan terhadap keterampilan 

proses sains dan sikap ilmiah peserta didik di MA Mathla’ul Anwar Gisting, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan uji hipotesis t independent bahwa pembelajaran  dengan menggunakan 

modul berbasis guided inquiry dapat meningkatkan keterampilan proses sains peserta 

didik pada materi pencemaran lingkungan.

2. Berdasarkan uji hipotesis t independent bahwa pembelajaran  dengan menggunakan 

modul berbasis guided inquiry dapat meningkatkan sikap ilmiah peserta didik pada 

materi pencemaran lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi Peserta didik

Peserta didik harus mengembangkan keterampilan proses sains dan sikap ilmiah

peserta didik yang ada pada diri masing-masing peserta didik.
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2. Bagi Pendidik

Pendidik dapat melanjutkan penggunaan modul pembelajaran berbasis guided inquiry

pada mata pelajaran biologi agar dapat mengembangkan keterampilan proses sains 

dan sikap ilmiah peserta didik.

3. Bagi Sekolah

Kepada pihak sekolah agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dengan 

membekali diri pada pengetahuan yang luas serta menggunakan model pembelajaran 

yang bervariasi sesuai dengan materi pembelajaran. Salah satunya dengan 

menggunakan modul pembelajaran berbasis guided inquiry dalam pembelajaran 

khususnya biologi yang dari hasil penelitian dapat berpengaruh dalam keterampilan 

proses sains dan sikap ilmiah peserta didik.

4. Bagi peneliti lainnya

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang dimiliki, maka perlu diadakan 

penelitian yang lebih lanjut mengenai pengaruh penggunaan modul berbasis guided 

inquiry pada materi pencemaran lingkungan terhadap keterampilan proses sains dan 

sikap ilmiah peserta didik kelas X yang lebih luas dan mendalam. 
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Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, Penulis bisa memberikan 

kontribusi positif yang bisa memberikan keefektifan dan keefisienan dalam 

pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan secara optimal.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan kita 

semua yaitu Nabi Muhammad Saw. Yang diutus sebagai penyempurna Akhlak, 

juga kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada kita semua selaku umatnya.

Bahan ajar ini disusun berdasarkan kurikulum 2013 agar dapat 

memudahkan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Materi 

yang dipilih telah sesuai dengan materi yang ada di kurikulum 2013.

Modul ini disusun sesuai dengan rencana dan tidak terlepas dari bantuan 

dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Bambang Sri Anggoro, M. Pd selaku ketua jurusan Pendidikan 

Biologi UIN Raden Intan Lampung.

2. Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M. Pd., selaku Pembimbing I.

3. Supriyadi, M. Pd., selaku Pembimbing II.

4. Dosen dan Guru MA, selaku validator yang telah meluangkan waktu 

dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga modul ini 

dapat diselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan bahan ajar ini 

masih banyak terdapat  kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karenanya, 

tegur sapa dan koreksi dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk 

KKAATTAA
PPEENNGGAANNTTAARR
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perbaikan selanjutnya. Semoga Allah Swt, selalu melimpahkan Taufiq dan 

hidayah kepada kita semua, Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.

Bandar Lampung,    2018

Wiwin Wulandari 

NPM. 1411060416
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DESKRIPSI MODUL

Pembelajaran Biologi di Sekolah Menengah 
Atas merupakan salah satu mata pelajaran IPA 
yang menekankan pada kemampuan  untuk 
melakukan percobaan, bereksperimen dan 
melakukan penyelidikan ilmiah. Dengan ini 
diharapkan peserta didik dapat melakukan 
percobaan dan bereksperimen sehingga ilmu yang 
dipelajari  dapat berguna untuk kehidupan sehari-
hari. 

Modul ini salah satu bahan ajar Biologi untuk 
SMA kelas X, telah sesuai dengan materi yang
berbasis guided inquiry. modul ini terdapat satu 
materi yaitu pencemaran lingkungan.

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk 

sosial, yakni makhluk yang senantiasa berhubungan 

sesama manusia. Kehidupan manusia tidak bisa 

dipisahkan dari lingkungannya. Baik lingkungan 

alam maupun lingkungan sosial. Kita memerlukan 

sumber daya alam dari lingkungan untuk memenuhi 

kebutuhan. Seperti sandang, pangan, yang 

semuanya memerlukan lingkungan. Namun dalam 

pemanfaatannya, terkadang manusia tidak 

memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan. 

Sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan 

lingkungan.
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Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, 

dalam menggunakan modul ini maka langkah-langkah yang 

perlu dilakukan antara lain:

a. Sebelum mempelajari bab ini bacalah kompetensi dasar 

dan tujuan yang ingin diharapkan dikuasai oleh peserta 

didik.

b. Bacalah dan pahamilah kata kunci dengan baik dan benar.

c. Bacalah dan kerjakanlah setiap kegiatan latihan pada 

bagian fase orientasi, merumuskan masalah, mengajukan 

hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis dan 

menarik kesimpulan. 

d. Bacalah kembali rangkuman yang telah kamu kerjakan.

e. Kerjakan tugas latihan dengan baik dan benar.

f. Cek kunci jawaban untuk melihat berapa skor yang kamu dapat setelah 

mengerjakan soal latihan.

g. Isilah kolom penilaian yang kamu dapatkan dan terus pelajari jika hasilmu 

belum dapat mencapai KKM atau lebih.

h. Mintalah gurumu mengisi lembar “Evaluasi Guru” untuk mengetahui 

perubahan sikap, kemampuan, dan keterampilan yang kamu miliki.

PETUNJUK 
PENGGUNAAN MODUL

Selamat Belajar
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Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan 

pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,  

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu    

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan masalah

4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan.



PROFIL MADRASAH

IDENTITAS MADRASAH

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Mathla’ul Anwar ( Ma.Ma)

Nsm : 31218014005

Npsn                            : 10805258

Nama Kepala Madrasah    : Fahruri

Status Madrasah                : Terakreditasi Dengan Peringkat “ B (74)“

Alamat       : Jl. Mess Pemda Gisting bawah Kecamatan

Gisting  Kabupaten Tanggamus Lampung

Telp. ( 0729 ) 347344

Tahun Berdiri                            : 1989

Jumlah Rombel                        :  15

Visi Madrasah                          : “ Madrasah  Kebanggaan Masyarakat ”

Misi Madrasah

1. Peningkatan kualitas Tenaga Kependidikan yang memenuhi standar kompetensi 

dan kualifikasi.

2. Mewujudkan kultur madrasah yang islami dengan menjunjung tinggi Akhlaqul 

Karimah

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan sesuai 

kebutuhan.



TUJUAN :

“Mempersiapkan kader-kader muslim yang berkualitas, bertaqwa, cerdas, berakhlaqul 

karimah dan berwawasan Ahlussunnah wal jama’ah, menguasai IPTEK, mampu 

membangun dirinya dan masyarakat sekitarnya.”

STRATEGI :

1. Mewajibkan seluruh personil, siswa / siswi selalu berbusana muslim, melakukan 

tadarus sebelum belajar, berdo’a, sholat berjama’ah di masjid yang ada di 

lingkungan madrasah.

2. Pembinaan terus menerus terhadap tenaga pendidik untuk selalu meningkatkan 

Ruh jihat dalam rangka membangun madrasah yang berkualitas.

3. Menambah jumlah komputer serta peralatan audio visual sebagai proses kegiatan 

belajar mengajar. 

A. SEJARAH MA.MA

Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah Aliyah Mathla’ul Anwar Gisting Tanggamus

Madrasah Aliyah Mathla'ul Anwar didirikan pada tanggal 17 April 1989. 

Madrasah ini berada di Jl. Mess Pemda Gisting bawah sebagai antisipasi terhadap 

pengembangan misi Kristen, dimana pada masa itu Gisting merupakan pusat 

pengembangan misi kristenisasi di provinsi Lampung. Didirikannya madrasah ini 

diharapkan dapat mencetak kader muslim yang mampu berdakwah mengembangkan 

Islam dengan baik untuk membendung misi kristenisasi yang sangat gencar pada 

waktu itu.



Persaingan global yang semakin ketat membawa perubahan yang sangat cepat 

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Di satu sisi kondisi ini membawa peluang 

bagi bangsa Indonesia untuk mempercepat laju pembangunan, tetapi di sisi lain 

menimbulkan tantangan-tantangan baru terhadap peningkatan mutu sumber daya 

manusia.

Secara kualitatif Madrasah Aliyah Mathla'ul Anwar telah mencapai berbagai 

kemajuan, namun pada sisi lain minat dan animo masyarakat untuk mengeyam 

pendidikan di disini belum sepenuhnya dapat ditampung mengingat jumlah ruang 

belajar dan fasilitas lainnya belum mencukupi.

Madrasah ini didirikan oleh bapak KH. Nurshodiq, K. Mas’uddin, K.

Masduki, KH. Zaini, Abdul Majid,  H. Abdul Karim, dan Muhammad Amin. 

Perkembangan Madrasah Aliyah Mathla’ul Anwar Landbaw dari tahun ke tahun 

berkembang cukup  baik dari segi  kuantitas  maupun kualitas.

B. Keadaan Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Mathla’ul Anwar 

Gisting    Tanggamus

Berdasarkan observasi penulis di Madrasah Aliyah Mathla’ul Anwar Gisting 

Kabupaten Tanggamus dapat diketahui bahwa keadaan sarana dan prasarana 

Madrasah Aliyah Mathla’ul Anwar Gisting yang dibangun di atas areal tanah 

seluas 1452,4 m² cukup memadai. Untuk mengetahui secara jelas dapat dilihat pada 

Tabel berikut ini:



Tabel 3
Keadaan Sarana dan Prasarana  Madrasah Aliyah Mathla’ul Anwar Gisting 

Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2008/2009

No Jenis Pemakaian
Keadaan

Jumlah
Baik RR RB

1 Kantor Kamad 1 1
2. Kantor Dewan Guru 1 1
3. Kantor TU 1 1
4 Perpustakaan Madrasah 1 1
5 Gedung Lokal Belajar 13 13
6 WC Guru 2 2
7 WC Murid 3 3
8 Laboratorium Komputer 1 1
9 Gudang 1 1
10 Komputer

a. Kantor
b. KBM

5
13

18

11 Lemari 6 6
12 White Board 15 15
13 Meja

a. Guru
b. Murid

12
230

242

14 Kursi
a. Guru
b. Murid

20
515

535

15 Printer 5 1 4

Sumber Data : Dokumentasi Madrasah Aliyah Mathla’ul Anwar Gisting Kabupaten 
Tanggamus Tahun Pelajaran 2008/2009.

C. Keadaan Pendidik dan Pegawai MA Mathla’ul Anwar Gisting Tanggamus

Keadaan pendidik dan pegawai yang ada di MA Mathla’ul Anwar Gisting 

Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2008/2009 telah cukup memadai, ini dapat 

dilihat dari latar belakang pendidikan yang rata-rata telah menempuh D2 dan 

pendidikan sarjana (S1) yang sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan.



Untuk lebih lengkapnya mengenai data keadaan pendidik dan pegawai di MA 

Mathla’ul Anwar Gisting Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2008/2009 dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.
Keadaan Guru dan Pegawai Madrasah Aliyah Mathla’ul Anwar Gisting

Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2008/2009

No Nama
Tempat 
Tanggal Lahir

Pen. Terakhir
Guru 
Bidang 
Studi

Ket

1 Fahruri Purwodadi, 1-
11-1967

STKIP/PPB PPKn Kamad

2 Drs. Rohman Gisting, 6-7-
1968

IAIN/TAR Sosiologi Wakaur

3 H. Amiruddin, 
S.Pd.I

Magetan, 3-3-
1958

IAIN/TAR SKI Guru

4 Alhudri, SP Cipadang, 5-5-
1965

USTY/PER Kimia/Ketr
mplan

Guru

5 Wagiran, 
A.Ma.Pd

Yogyakarta, 
14-7-1962

PGSLTP/MTK Geografi Guru

6 Sumiardi Gisting, 12-12-
1962

STKIP/B.INDO B.Inggris Guru

7 H.Syamsul 
Hadi, S.Pd.I

Magetan, 7-6-
1967

IAIN/TAR Qur’an/Asw
aja

Guru

8 M. Murni Palembang, 27-
7-1950

PGSLTP/MIPA Matematika Guru

9 Drs. Bahrudin Purwodadi,15-
6-1955

IAIN/SYAR B.Arab/Asw
aja

Guru

10 Sudarsono, 
Ms.A.Ma.Pd

Magetan, 7-6-
1964

Penjaskes Guru

11 Khusosi 
Affandi

Gisting, 6-2-
1964

MAN/A.1 
Agama

Fiqih Guru

12 Dra.Sumini Gisting, 23-2-
1968

STKIP/MIPA BIOLOGI Guru

13 Siti Istina,
S.Pd.

Gisting, 25-5-
1970

STKIP/B.INDO B.Indonesia Guru

14 Suyanti, S.Pd. Kulon 
Progo,12-1-
1965

UT/MIPA Kimia Guru



15 Dra.Ponijah Kulon Progo, 
6-2-1964

IKIP PGRI/IPS Sejarah Guru

16 Alfiah, SE KulonProgo ,4-
7-1974

STIE/MANAGE
MEN

Eko/Akun Guru

17 Siti Hafifah,
S.Sos

Purwodadi, 15-
8-1977

UNS/S1 AN Sos/PPkn/G
eo

Guru

18 Trismairi,
A.Ma

Purwodadi, 13-
2-1968

IAIN/TAR P.Seni Guru

19 Azhari, SE Gistingbawah,3
0-12-1972

UMM/MANAG
EMEN

Eko/Akun/P
enjas

Guru

20 Umi Farida,
S.Pd

Gistingbawah, 
2-1-1978

STKIP/MTK Matematika Guru/ 
TU

21 Munfarida,
S.Pd

Gistingbawah,2
0-9-1976

UMS/B.ING B. Inggris Guru

22 M.Fathoni,
BA

Lampung, 20-
12-1960

IAIN/SYAR Aqidah 
Alqur’an

Guru

23 Drs.Slamet 
Riyadi

Madiun, 22-12-
1969

UMM/B.INDO B. Indonesia Guru

24 Drs.Muntoha Sukaraja,1-2-
1968

UT/MIPA MTK/
Biologi

Guru

25 Irwan Nawawi Gistingbawah,1
2--1985

MAN/TU TU

26 Ahmad 
Saifulloh, 
A.P.Kom

Purwodadi, 12-
1-1977

D-1/KOM Tinkom Guru

27 Rina 
Yunilawati, 
A.Ma

Gisting Atas, 
22-2-1983

D.III/B.ING B.Inggris/K
TK

Guru

28 Dian Risnely,
ST

Purwodadi, 3-
11-1981

S-1 UAD/TIK Tinkom Guru

29 Paiman
Landbaw, 17-6-
1973

MAN/A1 
AGAMA

PS

30
Dewi Septiana 
wati

Gistingbawah,1
6-9-1986

SMA/IPS
TU

31
Totong 
Remawan,
S.Pd.I

Purwodadi, 31-
12-1980

IAIN/TAR
B.Arab Wakasi

s

32
Siti Rohamah,
S.Pd

Gisting, 24-12-
1983

UNILA/FISIKA
Fisika Guru



33
Umi 
Hayati.S.HI.

Gisting, 7- 4-
1983

IAIN/SYAR
Akidah 
Akhlak

Guru

34 Sriyono
Seni Budaya Guru

35
Marlinawati,
S.Pd.

Gisting, 31-12-
1987

UNILA/MTK
MTK/Fisika Guru

36 Husni Olahraga
Penjaskes Guru

Sumber Data : Dokumentasi Madrasah Aliyah Mathla’ul Anwar Gisting Kabupaten Tanggamus Tahun 

Pelajaran 2008/2009

TUJUAN MADRASAH

1. Meningkatkan kader-kader muslim yang berkualitas, bertaqwa, cerdas, 

berakhlakul karimah dan berwawasan ahli sunnah wal jama’ah.

2. Menguasai IPTEK

3. Mampu  membangun dirinya dan mampu mampu membangun masyarakat 

sekitarnya

4. Meletakkan pendidikan madrasah berbasis keterampilan

5. Meningkatkan  hasil belajar mengajar

6. Merintis pasar kerja bagi lulusan

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap madrasah

STRATEGI MADRASAH

1. Mendorong tenaga pendidik untuk mengikuti program penyetaraan.

2. Mengikutsertakan tenaga kependidikan dalam kegiatan penataran dan pelatihan.



3. Optimalisasi dan efisiensi dalam pemanfaatan potensi, kemampuan sarana dan 

prasarana madrasah.

4. Mewajibkan seluruh personil, peserta didik selalu berbusana muslim, melakukan 

tadarus sebelum belajar, berdoa, sholat berjama’ah di  masjid yang ada di 

lingkungan madrasah.

5. Melakukan pembinaan terus menerus terhadap tenaga pendidik untuk selalu 

meningkatkan ruh jihat dalam rangka membangun madrasah yang berkualitas.

6. Membangun ruang laboratorium dan perpustakaan.

7. Menambah jumlah computer serta peralatan audio visual sebagai alat proses 

KBM.
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