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Abstract.   Curriculum was plan and role about aims, essential, and matter which used as 
frame instructional process. KTSP as curriculum purpose to increment lecturer‟s 
competences in developing curriculum.  This research aims to know KTSP implementation 
and the problems of Biology instructional in SMAN 13 and 17 Bandar Lampung Tahun 
Pelajaran 2006/2007.  Method used was descriptive method. Data taken by documentation, 
observation, interviews, questioners and student‟s result study.  These objects of research 
were biology lecturer, and students as samples were taken by purposive sampling.  Data‟s 
research showed that every school haved different curriculum structure and allowed situation 
and characteristic of school  and students.   
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PENDAHULUAN 

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan 
pendidikan tersebut pemerintah mengadakan penyempurnaan kurikulum. Kurikulum yang 
sekarang diterapkan di Indonesia adalah KTSP. KTSP disusun oleh sekolah dengan 
berpedoman pada standar isi dan standar kelulusan. 
 
Penerapan kurikulum mengisyaratkan dan menuntut guru untuk mengembangkan kurikulum 
sendiri dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi yang dirumuskan oleh 
BSNP (Mulyasa, 2006: 9). Pengembangan KTSP bersifat desentralisasi, yaitu 
pengembangan kurikulum diserahkan kepada masing-masing sekolah di bawah supervisi 
Dinas Pendidikan, sehingga setiap sekolah memiliki kurikulum yang berbeda dan  bersifat 
fleksibel sesuai dengan satuan pendidikan, potensi/karakteristik daerah, sosial budaya 
masyarakat setempat dan peserta didik. 
 
Guru mempunyai peranan penting dalam mengimplementasikan kurikulum, berhasil tidaknya 
kurikulum bergantung pada aktivitas dan kreativitas guru dalam mengembangkan dan 
merealisasikan kurikulum. Selain itu dibutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang 
pembelajaran. Pemerintah telah menetapkan standar sarana dan prasarana yang tertulis 
dalam pasal 42 PP RI No. 19 tahun 2005, tetapi tidak semua standar yang ditetapkan oleh 
pemerintah dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin 



2, JPMIPA, Volume 9 Nomor 1,Januari 2008, 

  

 

meneliti tentang implementasi KTSP pada pembelajaran biologi di SMA Negeri 13 dan !7 
bandar Lampung tahun pelajaran 2006/2007. 
 
 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan 
implementasi KTSP pada pembelajaran biologi di SMA Negeri 13 dan 17 Bandar Lampung 
tahun pelajaran 2006/2007 sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Haddari Nawawi, 
1994 : 23) penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 13 dan 17 Bandar Lampung pada bulan 
Desember 2006 sampai bulan Mei 2007. Sasaran penelitiannya adalah guru biologi kelas X 
di SMA Negeri 13 dan 17 Bandar Lampung serta siswa kelas X3 dan X5 SMA Negeri 13 
Bandar Lampung, siswa kelas X1 dan X2 SMA Negeri 17 Bandar Lampun (pur[posive 
sampling atau sampel bertujuan) instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah dokumentasi, observasi, wawancara, angket dan hasil belajar siswa. 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian diperoleh data yang dapat dilihat pada tabel 1. Kurikulum tingkat satuan 
pendidikan merupakan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang 
tetap berpijak pada pendekatan kompetensi. Pengembangan kurikulum diesuaikan dengan 
visi, misi dan tujuan sekolah sehingga setiap sekolah mempunyai kurikulum yang berbeda. 
Perencanaan merupakan persiapan program pembelajaran yang dibuat guru sebelum proses 
pembelajaran dan digunakan guru sebagai pedoman dalam pembelajaran. Perencanaan 
pembelajaran terdiri dari program tahunan, program semester, silabus dan RPP. KTSP 
menuntut guru untuk mengembangkan sendiri perencanaan pembelajaran yang akan 
dilaksanakan tetapi bagi sekolah yan belum mandiri boleh menggunakan perencanaan yang 
dibuat berdasarkan hasil MGMP biologi dan disesuaikan dengan keadaan sekolah dan 
kondisi peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan guru belum menyesuaikan rencana 
tersebut dengan keadaan sekolah dan kondisi peserta didik, sehingga terdapat beberapa 
rencana yang tidak terlaksana. 
 
Penentuan alokasi waktu berdasarkan jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata 
pelajaran per minggu. Alokasi waktu yang dianjurkan oleh Dinas Pendidikan adalah 2 jam 
mata pelajaran per minggu, tetapi sekolah boleh menambah jumlah alokasi waktu tersebut 
sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru telah menggunakan metode pembelajran yang 
bervariasi sehingga siswa tidak terlihat jenuh saat proses pembelajaran berlangsung. Siswa 
juga dihadapkan pada media asli sehingga mereka bisa melakukan pengamatan langsung. 
 
Di SMA Negeri 13 Bandar Lampung, sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah belum 
dimanfaatkan secara optimal, siswa tidak diperkenalkan dan tidak diajarkan menggunakan 
alat-alat laboratorium yang tersedia, sehingga siswa hanya melakukan pengamatan bagian 
luar dari media yang diamati. Sedangkan di SMA Negeri 17 Bandar Lampung tidak 
mempunyai alat-alat laboratorium, sehingga siswa menggunakan alat-alat yang lain yang 
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dapat digunakan dalam melakukan pengamatan. Guru juga terkadang hanya menggunakan 
metode demonstrasi. 
 
Tabel 1. Data perbandingan antara perencanaan (silabus dan RPP) dengan implementasi  
              KTSP dalam pembelajaran 

Rencana Implementasi Ket 

SMA Negeri 13 
Bandar Lampung 

SMA Negeri 17 
Bandar Lampung 

R1 R2 R3 R4 

S TS S TS S TS S TS 

Kompetensi dasar : 
Mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam 
dunia hewan dan peranannya 

√  √  √  √   

Materi pokok :          

Ciri-ciri animalia √  √  √  √   

Invertebrata dan peranannya √  √  √  √   

Vertebrata dan peranannya √  √  √  √   

Pengalaman belajar :          

Pengamatan animalia di sekitar √  √  √  √   

Malakukan kajian literatur tentang 
setiap filum dalam kingdom animalia  

√  √  √  √   

Menggali informasi tentang peranan 
animalia bagi kehidupan 

√  √  √  √   

Indikator :          

Mengenal ciri-ciri umum animalia √  √  √  √   

Mengidentifikasi karakteristik berbagai 
filum anggota kingdom animalia 

√  √  √  √   

Menyajikan data (gambar, foto 
deskripsi) berbagai invertebrata yang 
hidup di lingkungan sekitarnya 
berdasarkan pengamatan 

 √  √  √ √   

Mengidentifikasi anggota insekta 
menggunakan kunci determinasi 
sederhana 

 √  √  √ √   

Penilaian :          

Jenis tagihan          

Tugas individu  √  √  √  √   

Tugas kelompok √  √  √  √   

Performans  √  √  √ √   

Ulangan √  √  √  √   

Bentuk instrumen          

Produk  √  √  √ √   

Pengaman sikap √  √  √  √   

Pilihan ganda √  √   √ √   
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Tabel 1. Lanjutan 
 

Uraian √  √  √  √   

Alokasi waktu :          

6x45 menit √  √   √  √ 10x45‟  

Sumber/bahan/alat          

Sumber : buku paket √  √  √  √   

Alat           

CD/VCD player  √  √  √  √  

Alat-alat bedah  √  √  √  √  

OHP/komputer/LCD  √  √  √  √  

Bahan           

LKS  √  √  √  √  

Bahan presentasi  √  √  √ √   

Hewan vertebrata  √  √  √  √ Inverteb
rate 

Metode pembelajaran :          

Pertemuan 1 : Demonstrasi   √  √ √   √  

Pertemuan 2 : Demonstrasi √   √ √  √   

Pertemuan 3 : Demonstrasi  √ √   √  √  

Pertemuan 4 : Demonstrasi     √   √  

Pertemuan 5 : Demonstrasi      √  √  

 
Keterangan : 
R 1 : Responden 1   
R 2 : Responden 2   
R3 : Responden 3 
R4 : Responden 4 
S   : Sesuai dengan rencana 
TS : Tidak sesuai dengan rencana 
 
 
Guru memberikan penilaian dalam bentuk tes dan non tes. Tes tertulis berupa : pre tes, 
ulangan harian dan uji blok, sedangkan non tes berupa : penialain sikap dan penampilan 
siswa saat presentasi. Acuan pembuatan soal adalah soal-soal ujian sekolah yang sesuai 
dengan indikator pembelajaran. Guru memberikan penilaian pada akhir kompetensi dasra 
atau beberapa kompetensi dasar dalam satu kali uji blok. Guru dinyatakan berhasil jika 75% 
dari peserta didik memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan kriteria ketuntasan belajar 
(KKM) yang telah ditentukan. KKM untuk pelajaran biologi adalah 60, keberhailan guru dalam 
mengajar tidak sama, satu guru tidak berhasi;l dalam pembelajaran yaitu hanya 44,44% 
peserta didik tidak mencapai KKM, tetapi ada juga guru yang peserta didiknya 97,22% yang 
mencapai KKM. 
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Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru di SMA Negeri 13 dan 17 bandar Lampung dalam 
mengimplementasikan KTSP adalah : 1) guru masih bingung dengan penerapan KTSP, 
sehingga belum membuat perencanaan sendiri yang sesuai dengan keadaan sekolah dan 
kondisi peserta didik. Guru juga belum terbiasa mengembangkan kurikulum sendiri karena 
pada kurikulum sebelumnya (kurikulum berbasis kompetensi) guru langsung menerapkan 
kurikulum yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan; 2) sarana dan prasarana yang belum 
bisa dimanfaatkan secara optimal di SMA Negeri 13 Bandar Lampung dan tidak adanya 
sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran biologi di SMA Negeri 17 Bandar 
Lampung. Seharusnya ketersediaan sarana dan prasarana bukan merupakn kendal bagi 
guru yang kreatif dalam menentukan media pembelajaran.Meskipun terdapat kendala, guru 
merasa senang dengan diterapkannya KTSP karena KTSP memberikan kebebasan kepada 
guru untuk mengembangkan kurikulum sendiri yang disesuaikan dengan keadaan sekolah 
dan kondisi peserta didik. Guru dapat menuangkan ide-ide kreatifnya dalam pembelajaran. 
 
 

SIMPULAN DAN SARAN 

Masing-masing sekolah telah membuat struktur kurikulum yang bebeda yang disesuaikan 
dengan keadaan sekolah dan kondisi peserta didik. Perencanaan yang dibuat oleh guru 
adalah program tahuanan, program semester, silabus dan RPP. Silabus dan RPP disusun 
berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran biologi, tetapi belum disesuaikan 
dengan keadaan sekolah dan kondisi peserta didik sehingga pelaksanaanya kurang sesuai 
dengan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil ujian siswa pada kompetensi dasar Animalia 
terlihat bahwa tidak semua guru berhasil dalam pembelajaran, ini diketahui dari rendahnya 
presentase siswa yang mencapai KKM. 
 
Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan KTSP adalah guru belum 
memahami pengembangan KTSP serta sarana dan prasarana yang belum bisa 
dimanfaatkan secara optimal. Peneliti menyarankan agar guru lebih memahami 
pengembangan dan pelaksanaan KTSP melalui pelatihan, membaca buku atau melalui 
media lain. 
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Abstract. The  aims  of  this  research  are: describe  dierct  intruction  model  by  using 
contectual  approach  in  order  to  increase  student  mastery  concept,  student achievement  
concept  and learning  management  of  theacher  especially  for  heat  transfer  subject  
matter.This  research  conducted  in  VIII  A  class  of  SMP  Negeri  19  Bandar Lampung 
year  2006/2007  that  consist  of  42  students.  This  research  conducted  in  3  cycles.Data  
colected  by  teacher  observation  teaching,  achiavement  tes,  cognitive tes,  afective  
observation  sheet ,and  psychomotoric  observation  sheet.The  result  of  this  research  are  
average  of  student  mastery  concept  in  1 

st
 cycles  is  40,89%,  in  2 

 nd
  Cycles  is  

50,72%,  and  in  3  
nd

  Cycles  is  70,45%.  The Average  of  physics  achiavement  of  
student  in 1 

st
 cycle is 6,00, become 6,75 in 2 

nd 
cycle and in  3 

rd
 cycle increased to 7,75. 

Teaching management by teacher in creased from cycle to cycle. 
 
Keywords: direct instruction, student mastery comcept, student achievement 
 
 

PENDAHULUAN 

Hal  yang  melatarbelakangi  penelitian  ini  adalah  penguasaan  konsep  siswa  rendah, 
hasil  belajar  fisika  siswa  rendah  dan  guru  kurang  memberikan  pengalaman  belajar  
secara  langsung.  Model  pengajaran  langsung  dengan  pendekatan  kontekstual  
merupakan  salah  satu  model  pengajaran  yang  tepat  untuk  mengatasi  hal  tersebut,  
karena  model  pengajaran  langsung  dengan  pendekatan  kontekstual  dapat  melibatkan  
siswa  secara  langsung  sebagai  proses  pemberian  pengalaman  memberikan  pelatihan  
keterampilan  yang  diajarkan  selangkah  demi  selangkah  untuk  mengurangi  miskonsepsi  
siswa  dan  dapat  membimbing  siswa  dalam  pembentukan  konsep  baru  dan  
menggabungkan  dengan  konsep  lama,  sehingga  antara  konsep  yang  satu  dengan  
lainnya  saling  berhubungan  membentuk  peta  konsep. 
 
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  model  pengajaran  langsung  dengan  
pendekatan  kontekstual  dalam  meningkatkan  (1) penguasaa  konsep  fisika  siswa  (2) 
hasil  belajar  fisika  siswa  (3) pengelolaan  belajar  oleh  guru  pada  materi  pokok  kalor  
dan  perpindahannya. 
 
Manfaat  penelitian  ini  diharapkan  berguna  dalam  memperbaiki  proses  pembelajaran  di  
kelas  untuk  mempermudah  siswa  menerima  materi  pelajaran  fisika  yang  disampaikan,  
meningkatkan  penguasaan  konsep  siswa  yang  berdampak  pada  meningkatkan  hasil  
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belajar  siswa  dan  memberi  masukan  bagi  guru  dan  calon  guru  dalam  pembelajaran  
fisika  dengan  menerapkan  model  pengajaran  langsung  dengan  pendekatan  kontekstual  
sebagai  alternatif bentuk  pembelajaran  fisika  untuk  melaksanakan  kurikulum  2004. 
 
 

METODE  PENELITIAN 

Penelitian  ini  adalah  penelitian  tindakan  kelas.  Adapun  rancangan  solusi  pada  
penelitian  tindakan  berupa  penerapan  pembelajaran  dengan  model  pengajaran  
langsung  dengan  pendekatan  kontekstual.  Prosedur  penelitian  ini  terdiri  dari  tiga  siklus  
belajar  dimana  setiap  siklus  dilaksanakan  dengan  perubahan  yang  ingin  dicapai  
seperti  yang  telah  direncanakan, Adapun  prosedur  penelitian  ini  terdiri  dari:1) tahap  
perencanaan; 2) tahap  pelaksanaan;3) tahap  evaluasi; dan 3) tahap  refleksi. 
  
Tahap perencanaan meliputi  membuat  perencanaan  pembelajaran  membuat  LKS,  
membuat  alat  peraga,  membuat  lembar  evaluasi  dan  membuat  lembar  observasi. 
Tahap pelaksanaan terdiri dari  membuat  proses  pembelajaran,  yaitu  terdiri  dari:  kegiatan  
awal,  kegiatan  inti  dan  kegiatan  akhir. Tahap  evaluasi  dilaksanakan  evaluasi  terhadap  
evaluasi  pelaksanaan  tindakan  berdasarkan  jurnal  harian,  lembar  observasi,  hasil  tes  
penguasaan  konsep  dan  tes  hasil  belajar. Tahap  refleksi  hasil  analisis  dari  data  pada  
tiap  siklus  digunakan  untuk  merefleksikan  diri,  apakah  dengan  tindakan  yang  telah  
dilakukan  dapat  meningkatklan  penguasaan  konsep  dan  hasil  belajar  fisika  siswa. 
 
 

HASIL  DAN  PEMBAHASAN 

Hasil  Tes  Penguasaan  Konsep  siswa 
Setiap  akhir  siklus  siswa  diberi  tes  penguasaan  konsep.  Tes  penguasaan  konsep  
bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penguasaan  konsep  setelah  dilakukan  proses  
pembelajaran  menggunakan  model  pengajaran  langsung  dengan  pendekatan  
kontekstual. Hasil  Rata-rata  persentase  penguasaan  siswa  dapat  dilihat  pada  Table 1 
 
Tabel  1  Rata-rata  persentase  penguasaan  konsep  siswa 

 
No 

 
Kriteria 

 
Penguasaan Konsep (%) 

 

Siklus  1 Siklus  2 Siklus  32 

1 Rata-rata  penguasaan  konsep  
siswa   

40,89% 
 

50,72% 70,45% 

2 Peningkatan - 16,93% 6,66% 

            
 
Pengelolaan  Pembelajaran 
Pengelolaan  pembelajaran  pada  model  pengajaran  langsung  dengan  pendekatan  
kontekstual  saat  pembelajaran  berlangsung,  diamati  oleh  guru  mitra,  dalam  
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pengamatan   ini  digunakan  lembar  observasi  model  pengajaran  langsung  yang  berisi  
fase-fase  dalam  pengajaran  langsung.  Hasil  pengelolaan  pembelajaran  dapat  dilihat  
dalam  Table  berikut  ini: 
 
Tabel  2  Data  keterlaksanaan  fase-fase  pengajaran  langsung  siklus  I 

 
No 

 
Fase Pengajaran langsung 
 

 
Kategori  penilaian 

K C B BS 

1 
2 
3 
4 
5 
 

Fase pertama 
Fase kedua 
Fase ketiga 
Fase keempat 
Fase kelima 

 
 
√ 

 
√ 
 
√ 

√ 
 
 
 
√ 

 

 

Tabel  3.  Data  keterlaksanaan  fase-fase  pengajaran  langsung  siklus  II 

 
No 

 
Fase Pengajaran Langsung 

 
Kategori penilaian 

K C B BS 

1 
2 
3 
4 
5 
 

Fase Pertama 
Fase Kedua 
Fase Ketiga 
Fase Keempat 
Fase Kelima 
 

  √ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 

 

 

Tabel  4.  Data keterlaksanaan  fase-fase  pengajaran  langsung  siklus III 

 
No 
 

 
Fase Pengajaran Langsung 

 
Kategori penilaian 

K C B BS 

1 
2 
3 
4 
5 
 

Fase Pertama 
Fase Kedua 
Fase Ketiga 
Fase Keempat 
Fase Kelima 

  √ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 

 
 
Hasil Belajar 
Hasil  belajar  diperoleh  dari  hasil  tes  kognitif,  penilaian  psikomotor  dan  penilaian  
afektif.  Bobot  masing-masing  adalah  70%  tes  kognitif,  10%  penilaian  afektif,  20%  
penilaian  psikomotor. Penilaian  afektif  dalam  pembelajaran  dilaksanakan  oleh  guru  
peneliti  dan  observasi  pada  setiap  pertemuan,  aspek  yang  dinilai  pada  penilaian  



10, JPMIPA, Volume 9 Nomor 1,Januari 2008, 

  

 

afektif  adalah  kemampuan  mengemukakan  pendapat,  disiplin  (ketepatan  waktu  
mengumpulkan  tugas)  tanggung  jawab,  dan  bekerjasama. Penilaian  psikomotorik  
diperoleh  dari  kegiatan  praktikum,  aspek  yang  diamati  yaitu  kemampuan  menyusun  
alat  atau  menggunakan  alat,  pengamatan  atau  membaca  data,  interprestasi  atau  
pelaporan,  tugas  resitasi. Rata-rata  hasil  belajar  siswa  dapat  dilihat  pada  Tabel 5.  
 
Tabel 5. Rata-rata  hasil  belajar  fisika  siswa 

 
No 

 
Aspek yang dinilai 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Rata-rata nilai Rata-rata nilai Rata-rata nilai 

1 Afektif 4,97 6,09 7,29 

2 Psikomotor 7,44 8,16 8,46 

3 Kognitif 7,28 7,83 8,75 

 Nilai Akhir 5,84 6,62 7,67 

 
 
Pembahasan 

Penguasaan  Konsep  Siswa 
Persentase  rata-rata  penguasaan  konsep  siswa  setelah  pembelajaran  menggunakan  
model  pengajaran  langsung  dengan  pendekatan  kontekstual  pada  siklus  I  sebesar  
40,89%.  Penguasaan  konsep  siswa  pada  siklus  ini  belum  optimal,  dikarenakan  siswa  
belum  dapat  membedakan  antara  konsep  yang  benar  sesuai  yang  telah  mereka  
pelajari  dengan  konsep  yang  sebelumnya  mereka  miliki  sehingga  dalam  menjawab  
soal-soal  konsep,  masih  berdasarkan  konsep  awal  mereka  yang  masih  salah.,   
 
Persentase  rata-rata  penguasaan  konsep  siswa pada siklus II, setelah  dilakukan  proses  
pembelajaran  adalah  50,72%.  Jumlah  ini  lebih  baik  dari  pada  siklus  I  yang  hanya  
40,89%,  peningkatannya  sebesar  16,93%.  Peningkatan  tersebut  disebabkan  siswa  
mulai  dapat  memahami  konsep-konsep  dengan  benar  sebagaimana  yang  telah  
diajarkan  oleh  guru.  Hal  ini  terlihat  pada  siswa  yang  menjawab  benar  bertambah  
dibandingkan  siklus  I. 
 
Setelah  dilakukan  pembelajaran  pada  siklus III,  persentase  rata-rata  penguasaan  
konsep  siswa  setelah  pembelajaran  adalah  70,45%,  hasil  ini  meningkat  dibandingkan  
pada  siklus  II  yang  hanya  50,72%,  peningkatannya  sebesar  6,66%. Peningkatan  ini  
disebabkan  sebagian  siswa  sudah  menguasai  konsep  tentang  perpindahan  dan  siswa  
telah  terbiasa  dengan  model pembelajaran  yang  dilakukan  guru  namun  demikian  masih  
ada  siswa  yang  hasilnya  belum  oktimal,  hal  ini  dikarenakan  kurang  keseriusan  siswa  
dalam  mengikuti  pelajaran. 
 
 
Pengelolaan  Pembelajaran   
Pengelolaan  pembelajaran  pada  siklus  I  belum  sesuai  dengan  harapan,  hal  ini  
disebabkan  model  pembelajaran  langsung  dengan  pendekatan  kontekstual  merupakan  
hal  yang  baru  bagi  guru  peneliti  dan  siswa. Pengelolaan  pembelajaran  pada  siklus  II  
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ini,  meningkat  menjadi  lebih  baik  dari  pada  siklus  I,  pelaksanaan  fase-fase  pengajaran  
langsung  sudah  terlaksana  dengan  baik,  yaitu  peneliti  sudah  dapat  membimbimg  
pelatihan  kepada  siswa  dalam  melakukan  percobaan. Pengelolaan  pembelajaran  pada  
siklus  III  ini,  meningkat  menjadi  lebih  baik  dari  pada  siklus II,  pelaksanaan  fase-fase  
pengajaran  langsung  sudah  terlaksana  dengan  baik,  guru  peneliti  sudah  tidak  terlalu  
mendominasi  pembelajaran,  siswa  telah  dibimbing  untuk  menemukan  konsep  sendiri 
melalui  percobaan  dan  pengamatan  tapi  masih  ada  kekurangan  yaitu  guru  peneliti  
belum  dapat  membimbing  siswa  untuk  berani  bertanya.  Hal ini  dimungkinkan  guru  
kurang  memberi  perhatian  kepada  siswa  sehingga  siswa  belum  berani  bertanya. 
 
Hasil  Bertanya 
Rata-rata  hasil  belajar  pada  siklus  I  sebesar  60,00,  dari  42  siswa  yang  hadir  terdapat  
83%  siswa  yang  tidak  tuntas,  dan  hanya  17%  siswa  yang  mengalami  ketuntasan.  
Rendahnya  ketuntasan  hasil  belajar  ini  disebabkan  pengelolaan  pembelajaran  yang  
dilakukan  guru  masih  banyak  kekurangan. 
 
Rata-rata  nilai  hasil  belajar  siswa  pada  siklus  II  meningkat  dari  6,00  dari  pada  siklus  
I  yaitu  6,75,  dari  42  siswa  yang  hadir  terdapat  62%  siswa  yang  mengalami  
ketuntasan  dan  siswa  yang  tidak  mengalami  ketuntasan  sebanyak  38%.  Peningkatan  
siswa  yang  mengalami  ketuntasan  ini  terjadi  disebabkan  semakin  baiknya  pengelolaan  
pembelajaran  yang  dilakukan  oleh  guru  peneliti. 
 
Rata-rata  nilai  belajar  siswa  pada  siklus  III  meningkat  dari  6,75  pada  siklus  II  menjadi  
7,75  pada  siklus  III,  dari  39  siswa  yang  hadir  terdapat  90%  siswa  yang  mengalami  
ketuntasan  dan  siswa  yang  tidak  mengalami  ketuntasan  sebanyak  10%. 
 
 

SIMPULAN  DAN  SARAN 

Simpulan 
Berdasarkan  hasil  refleksi  tiap  siklus,  penerapan  model  pengajaran  langsung  dengan  
pendekatan  kontekstual  pada  kelas  VIII  A  SMP  Negeri  19  Bandar Lampung dapat  
disimpulkan  sebagai  berikut: 1) rata-rata  persentase  penguasaan  konsep  siswa  pada  
siklus  I  sebesar  40,89%.  Pada  siklus  II  persentase  rata-rata  penguasaan  konsep  
siswa  sebesar  50,72  meningkat  16,93%  dari  siklus  I.  Sedangkan  pada  siklus  III  rata-
rata  persentase  penguasaan  konsep  siswa  sebesar  70,45%  meningkat  6,66%  dari  
siklus  II; 2) pengelolaan  pembelajaran  oleh  guru  menjadi  lebih  baik  dari  siklus  ke 
siklus; 3) rata-rata  hasil  belajar  siswa  terjadi  peningkatan  dari  siklus  kesiklus,  sebesar  
6,00  pada  siklus  I  menjadi  6,75  pada  siklus  II  dan menjadi  7,75  pada  siklus  III. 
 
Saran 
Berdasarkan  hasil  refleksi  tiap  siklus,  penerapan  model  pengajaran  langsung  dengan  
pendekatan  kontekstual  pada  kelas  VIII  A  SMP  Negeri   19  Bandar Lampung,  maka  
penulis  menyarankan: 1) memperkaya  pengetahan  dan  keterampilan  mengenai  
pengajaran  langsung  dan  pendekatan  kontekstual  sehingga  penguasaan  konsep  siswa,  
hasil  belajar  dan  pengelolaan  pembelajaran  dapat  semakin  baik; 2) memotivasi  siswa  



12, JPMIPA, Volume 9 Nomor 1,Januari 2008, 

  

 

agar  tidak  takut  untuk  bertanya  mengenai  hal-hal  yang   belum  dimengerti,  supaya  
menumbuhkan  rasa  ingin  tahu  siswa  terutama  apabila  menemukan  hal  yang  baru  di 
sekitar  lingkungannya; 3) agar  menjadikan  model  pengajaran  langsung  dengan  
pendekatan  kontekstual  sebagai  alternatif  pembelajaran  yang  digunakan  dalam  proses  
penyampaian  materi  pembelajaran. 
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Abstract. This collaborative classroom action research (CAR) has been done in SMP Nigeria 
16 Bandar Lampung, which the goal is to build students life skill.  The sample was 35 
students of IIIc class.  Process science skill approach was used combined with observation 
method.  The data gained is frequency of students life skill which was trained by teacher and 
was merged during learning activation.  The data was decrypted and analyzed statistically so 
it has meaningful about training of life skill by teacher. The data analyzed show that the 
usage of process science skill could build students life skill. From 9 life skill observed, 3 of 
them digging information, analyzing information, and working together were at most. The 
frequency of training life skill tends to decrease cycles to cycles as students have gained life 
skill. 
 
Kata kunci: keterampilan proses, kecakapan hidup. 

 

PENDAHULUAN 

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu sumber daya manusia (SDM) 
yang kompetitif, dunia pendidikan di Indonesia hingga saat ini belum mampu berbuat banyak.  
Data Balitbang Depdiknas (Depdiknas, 2003 a)  menunjukkan bahwa hanya 34,4 % lulusan 
SMP yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Alumni SMP yang tidak 
melanjutkan, tentunya akan mengisi bursa kerja yang ada di daerahnya. Pada tahun 2003 
ada 413.512 orang berpendidikan SMP/sederajat mengisi lapangan kerja di Propinsi 
Lampung  (Bappeda Propinsi Lampung, 2003) sebagai buruh/kuli/ tenaga kasar lainnya, 
selebihnya diduga menganggur. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang diselenggarakan 
perlu mengubah orientasi pembelajaran dari “manusia-beban” menjadi “manusia-produktif”, 
yaitu dengan memberikan kecakapan-kecakapan dasar sebagai bekal siswa untuk hidup di 
masyarakat, paling tidak mampu menghidupi dirinya. 
 
SMP Negeri 16 Bandar Lampung adalah salah satu SMP yang melayani siswa dari kalangan 
siswa tidak mampu (masyarakat miskin). Umumnya siswa tinggal di sekitar Telukbetung. 
Dengan kondisi demikian, banyak diantara alumninya tidak melanjutkan ke jenjang 
pendidikan lebih tinggi namun mengisi bursa tenaga kerja. Oleh karena itu dalam 
pembelajarannya, setiap mata pelajaran perlu diintegrasikan kecakapan hidup (life skill), 
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termasuk pembelajaran biologi agar siswa menjadi manusia produktif. Berdasarkan 
penuturan guru Biologi, selama ini pembelajaran biologi di kelas IIIC telah mengintegrasikan 
kecakapan hidup namun belum terarah dan kadarnya masih rendah sehingga dinilai belum 
cukup membekali kecakapan-kacapan dasar secara mantap kepada siswa. Belum 
mantapnya kecakapan hidup yang dimiliki siswa tampak pada kurangnya kemampuan siswa 
dalam menggunakan kecakapan berpikir dan kecakapan komunikasi ketika proses belajar.      

 
Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan suatu strategi pembelajaran yang selain dapat 
meningkatkan prestasi belajar juga dapat  menumbuhkan kecakapan hidup. baik yang 
bersifat personal maupun sosial.  Dengan demikian, diharapkan kelak siswa mampu hidup 
bermasyarakat secara bertanggung jawab dan demokratis serta mampu memecahkan 
masalah di kehidupan sehari-hari.  Pendekatan keterampilan proses adalah salah satu jenis 
pendekatan pembelajaran yang dapat melatih siswa menumbuhkan dan mengembangkan 
kecakapan umum (Dimyati dan Mudjiyono, 2002).  Dengan pendekatan ini, siswa akan 
belajar bekerja sama dalam mengamati dan mengkomunikasikan hasil pengamatannya. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana penggunaan pendekatan 
keterampilan proses dalam menumbuhkan kecakapan hidup pada siswa kelas IIIC SMPN 16 
Bandar Lampung?”. 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SLTP Negeri 16 Bandar Lampung dari September hingga 
November 2005.  Sasaran penelitian adalah siswa-siswi kelas IIIC yang berjumlah 37 orang. 
Penelitian dilaksanakan dalam 3 siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu persiapan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  Batasan setiap siklus adalah pokok bahasan, jadi 
setiap siklus terdiri dari satu pokok bahasan.  Data yang diambil dalam penelitian ini adalah 
kecakapan hidup yang ditampilkan siswa dalam pembelajaran, dan kinerja guru dalam 
pembelajaran (Tabel 1).  
 
Tabel 1. Jenis Instrumen, sasaran, petugas, dan waktu pelaksanaan 

No Jenis Data Jenis Instrumen Sasaran Petugas Waktu 

1 Data Kualitatif 

a. Kecakapan 

hidup 

b. Kinerja guru  

Lembar observasi 

a. Lembar 

observasi 

b. Catatan lapangan 

 

Siswa 

Guru 

Guru+Siswa 

 

Observer 

Observer 

Observer 

 

Ketika PBM 

Ketika PBM 

Ketika PBM 

2 Data kuantitatif 

Hasil kerja siswa 

 

Laporan pengamatan 

 

LKS 

 

Guru 

 

Setelah 

PBM 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil  
Penelitian dilakukan dalam 3 siklus, setiap siklus terdiri atas satu sub pokok bahasan, setiap 
siklus terdiri atas 1 hingga 4 kali pertemuan. Pendekatan keterampilan proses dengan 
metode observasi digunakan guru pada setiap pembelajaran. Siswa selalu dihadapkan 
dengan objek belajar secara langsung baik berupa benda asli, model, maupun gambar.  
Siswa belajar dalam kelompok (setiap kelompok 5 s.d 7 orang)  yang dipandu dengan LKS.  
Pada pra penelitian, pembelajaran dilakukan 2 kali dengan materi pembelajaran per-
kembangbiakan pada tumbuhan. Objek belajarnya adalah benda asli berupa tanaman alang-
alang, rimpang lengkuas, tanaman rhoeodiscolor, dan daun singkong. Metode yang 
digunakan adalah observasi, siswa dalam bentuk kelompok melakukan pengamatan yang 
dipandu dengan LKS dan buku teks.  Setelah selesai siswa secara sukarela diminta untuk 
menuliskan hasil pengamatan di papan tulis dan siswa lain diminta menanggapi.  Pada akhir 
pembelajaran, guru menyimpulkan materi pembelajaran.  Dalam pelaksanaannya, guru lebih 
mendominasi pembelajaran dengan menjelaskan secara rinci proses perkembangbiakan 
pada berbagai tanaman akibatnya  integrasi kecakapan hidup masih rendah. Meskipun ada 
kecakapan hidup siswa yang muncul namun kemunculannya tidak sengaja dirancang dan 
dikembangkan oleh guru.  Hal tersebut tampak pada setiap kegiatan belajar siswa tidak 
diarahkan oleh guru secara optimal.  Pengarahan oleh guru hanya pada pengembangan 
kecakapan berpikir (thinking skill) yaitu ketika siswa melakukan pengamatan tentang objek 
belajar. Kecapakan hidup yang dimunculkan oleh guru rata-rata sebanyak 4,5 kali (Tabel 3). 
Tidak dilatihkannya kecakapan hidup kepada siswa kerena memang sejak perencanaan guru 
tidak mencantumkan kecakapan hidup dalam RPP yang dibuat (Tabel 4).  Namun demikian 
dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memunculkan kecakapan hidup meskipun frekuensi-
nya rendah (4 kali). 
 
Pada pelaksanaan penelitian, secara umum mutu pembelajaran yang dilakukan guru telah 
meningkat dari siklus ke siklus, dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya (pra 
penelitian) (Tabel 2, 3 dan 4). Meningkatnya mutu pembelajaran karena setiap akhir siklus 
selalu dilakukan refleksi pembelajaran sehingga guru dapat melakukan evaluasi diri tentang 
kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran. Hasil refleksi digunakan guru 
sebagai bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Hampir 
semua komponen kecakapan hidup  yang harusnya dintegrasikan dalam pembelajaran pada 
jenjang SLTP dapat dimunculkan oleh guru (Tabel 2), dengan frekuensi bervariasi.  
Kecakapan memecahkan masalah tidak muncul karena dalam pembelajaran siswa tidak 
diberikan masalah, namun hanya diberikan tugas observasi dan memberikan makna pada 
objek yang diamati 
 
Tujuan guru berusaha memunculkan kecakapan hidup dalam pembelajarannya adalah 
melatih siswa menumbuhkan kecakapan hidup pada dirinya.  Usaha guru tersebut berhasil, 
kecakapan hidup siswa tumbuh dari siklus ke siklus yang ditandai dengan meningkatnya 
persentase siswa yang menunjukkan kecakapan hidup ketika proses belajar (Tabel 3) . 
Kecakapan eksistensi diri, kecakapan menggali infomasi, dan kecakapan bekerja sama 
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merupakan tiga kecakapan hidup yang menonjol sejak siklus 1 hingga mencapai target, 
sedangkan kecakapan komunikasi masih tergolong rendah.  
 
 
Tabel 2.  Frekuensi kecakapan hidup yang dimunculkan oleh guru (kali) 

Aspek Kecakapan Hidup – Kecakapan 
Umum 

Pra 
Penelitian 

Siklus 1 Sikluis 2 Siklus 3 

Kecakapan Personal 
1. Kecakapan Kesadaran diri 

- Kecakapan eksistensi diri 
- Kecakapan Potensi Diri 

2. Kecakapan Berpikir Rasional 
- Kecakapan menggali informasi 
- Kecakapan mengolah informasi 
- Kecakapan mengambil keputusan 
- Kecekapan memecahkan masalah 

 
 

1.5 
2 
 
1 
- 
- 
- 

 
 
1 
4 
 
1 
1 
2 
- 

 
 
1 
4 
 
2 
1 
2 
- 

 
 
5 
4 
 
1 
- 
2 
- 

Kecakapan sosial 
- Kecakapan komunikasi lisan 
- Kecakapan komunikasi tulisan 
- Kecakapan bekerjasama 

 
- 
1 
- 

 
4 
1 
1 

 
3 
1 
1 

 
4 
- 
1 

Jumlah 4.5 15 14 17 

 
 
Kekurangan pada pra penelitian ternyata mampu diperbaiki pada siklus 1, karena pada siklus 
ini guru sengaja merancang melatihkan kecakapan hidup pada siswanya. Hal tersebut 
terlihat dalam RPP, terdapat  7 jenis kecakapan hidup yang akan dimunculkan dalam proses 
pembelajaran (Tabel 4). Siklus 1 dilaksanakan dalam satu kali pertemuan, materi pelajaran-
nya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan, menggunakan  metode 
observasi. Secara umum mutu pembelajaran meningkat dibandingkan dengan pembelajaran 
sebelumnya (pra penelitian),  hampir semua komponen kecakapan hidup yang direncanakan 
dapat dimunculkan oleh guru (Tabel 2,3 dan 4) meskipun belum semua mencapai target.  
Kecakapan eksistensi diri, kecakapan menggali infomasi, dan kecakapan bekerja sama 
merupakan tiga kecakapan hidup yang menonjol selama siklus I, sedangkan kecakapan 
komunikasi masih tergolong rendah, kecakapan memecahkan masalah tidak muncul sama 
sekali.  Hasil refleksi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa perilaku guru yang perlu 
ditingkatkan, antara lain: (1) belum optimalnya guru mengkomunikasikan langkah 
pembelajaran, (2) kurang optimalnya pengelolaan pembelajaran, terutama pengendalian 
tugas kelompok, sehingga beberapa siswa tidak terlibat dalam pengerjaan tugas (off task), 
(3) guru tidak membimbing siswa dalam mengambil  kesimpulan. 
 
Siklus II dilaksanakan satu kali pertemuan dengan materi pembelajaran ”Perkembangbiakan 
generatif pada hewan rendah” yaitu perkembangbiakan pada Paramecium, Hydra, Aurelia, 
dan cacing tanah. Pembelajaran berlangsung lancar dan sesuai dengan perencanaan. 
Hampir semua kecapan umum dapat dimunculkan (2,3 dan 4), tetapi belum semua mencapai 
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tujuan yang diinginkan. Guru melatihkan kecakapan hidup sejak mengawali pembelajaran, 
misalnya dengan siswa mengucapkan salam kepada guru dan guru mengomentari kehadiran 
siswa.  Langkah ini menyadarkan siswa sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial, dengan 
mengembangkan rasa simpati dan empati terhadap sesama siswa. Semua itu merupakan 
perwujudan dari kecakapan eksistensi diri. Selanjutnya guru meminta siswa mengamati 
gambar dan memberikan pendapatnya. Langkah ini digunakan guru untuk melatih 
kecakapan siswa dalam menggali informasi, mengolah informasi sehingga memiliki makna, 
dan berkimunikasi secara lisan.  Dalam mengkomunikasikan pendapatnya, siswa dilatih tata 
cara mengemukakan pendapat dengan baik, ucapkan salam, perkenalkan nama, lalu 
mengungkapkan makna dengan bahasa Indonesia yang baku. 
 
 
Tabel 3. Kecakapan hidup yang muncul pada diri siswa selama siklus I 

Aspek Kecakapan Hidup – Kecakapan 
Umum 

Siklus 1 
(%) 

Siklus 2 
(%) 

Siklus 3 
(%) 

Target 
(%) 

Kecakapan Personal 
1. Kecakapan Kesadaran diri 

- Kecakapan eksistensi diri 
- Kecakapan Potensi Diri 

2. Kecakapan Berpikir Rasional 
- Kecakapan menggali informasi 
- Kecakapan mengolah informasi 
- Kecakapan mengambil keputusan 
- Kecekapan memecahkan masalah 

 
 

100 
27,02 

 
92.59 

- 
32.43 

- 

 
 

100 
40 

 
100 
100 
100 

- 

 
 

100 
30.74 

 
100 
100 
100 

- 

 
 

100 
75 

 
100 
50 
50 
25 

Kecakapan sosial 
- Kecakapan komunikasi lisan 
- Kecakapan komunikasi tulisan 
- Kecakapan bekerjasama 

 
21.62 
21.62 
81.08 

 
40 

17.14 
100 

 
30.74 

0 
100 

 
50 
100 
100 

 
 
Pada kegiatan inti siklus 2, siswa belajar bersama kelompoknya dengan mengerjakan LKS.  
Dalam mengerjakan tugas, siswa tidak diperkenankan untuk membuka buku teks dan setiap 
kelompok mempunyai tugas yang berbeda. Kegiatan ini melatih siswa selain untuk 
meningkatkan kecakapan potensi diri, mengali infomasi, mengolah informasi, bekerja sama, 
dan kominikasi liasan, juga meningkatkan rasa pecaya diri, tidak mudah menyerah, dan jujur.  
Presentasi hasil kerja kelompok dilakukan untuk mengembangkan kecakapan eksistensi diri, 
potensi diri, dan komunikasi lisan. Ketika presentasi, siswa dilatih untuk tata cara 
berkomunikasi dengan benar, demikian pula ketika forum diskusi kelas (tanya jawab). 
Akhirnya siswa dilatih menarik kesimpulan. Pada tahap ini siswa dilatih kecapakan 
mengambil kesimpulan. Dalam proses menarik kesimpulan, siswa dilatih mencermati 
informasi dan mengolah informasi sehingga memiliki makna yang berlaku lebih umum.  Hasil 
refleksi pada siklus 2 menunjukkan bahwa mutu pembelajaran pada siklus II telah mengalami 
peningkatan, kecakapan hidup yang dilatihkan guru telah mampu mengubah perikalu siswa 
dalam belajar. Misalnya, terjadinya peningkatan jumlah siswa yang terlibat dalam belajar, 
kecakapan menggali informasi, mengolah informasi, mengambil keputusan, dan komunikasi 
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lisan. Guru talah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana. Ketidaksempurnaan 
peran guru yang terjadi pada siklus 1 tidak terjadi lagi pada siklus 2. 
 
Kegiatan pembelajaran pada siklus 3 berlangsung 4 kali pertemuan, materinya tentang 
perkembangbiakan pada hewan tingkat tinggi yang meliputi Pisces, Amfibia dan Reptilia, 
Aves, dan Mammalia. Metode pembelajarannya seperti siklus-siklus sebelumnya, yaitu 
metode observasi. Pembelajaran berlangsung lancar, siswa mulai terbiasa dengan model 
pembelajaran yang digunakan guru. Semua kecakapan hidup dapat dimunculkan oleh guru 
dan siswa (Tabel 2,3 dan 4). Pada awal pembelajaran, siswa selalu memberi salam dan guru 
memberikan komentar. Langkah pembelajaran siklus ini tidak ada perbedaan dengan siklus-
siklus sebelumnya, namun kualitas pembelajaran meningkat. Kecakapan hidup yang dilatih-
kan guru pada siklus sebelumnya telah mampu dipahami dan dimunculkan siswa pada siklus 
ini. Ini berarti bahwa guru tidak lagi melatihkan kecakapan hidup secara secara formal seperti 
pada siklus-siklus sebelumnya. Siswa dengan sendirinya telah memunculkan kecakapan 
hidup. Misalnya, pada kecakapan berpikir, siswa dengan cepat dan cermat mampu menggali, 
mengolah, dan mengambil kesimpulan, sehingga dalam menyelesaikan tugas lebih cepat.  
 
 
Tabel 4.  Kesesuaian antara kecakapan hidup di Rencana Pembelajaran dengan kecakapan 

hidup yang muncul dalam pembelajaran 

Aspek Kecakapan Hidup – 
Kecakapan Umum 

Kecakapan Hidup 
 dalam RPP 

Kecakapan Hidup dalam 
KBM 

Pra S-1 S-2 S-3 Pra S-1 S-2 S-3 

Kecakapan Personal 
1. Kec. Mengenal diri 
    - Kec Eksistensi diri 
    - Kec. Potensi diri 
2. Kec. Berfikir rasional 
    - Kec Menggali informasi 
    - Kec. Mengoloah informasi 
    - Kec. Mengambil keputusan 
    - Kec. Memecahkan masalah 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
- 
- 

 
 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
- 

 
 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
- 

 
 
√ 
√ 
 
√ 
- 
- 
- 

 
 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
- 

 
 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
- 

 
 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
- 

Kecakapan Sosial 
- Kec. Komunikasi lisan 
- Kec. Komunikasi tulisan 
- Kec Bekerja sama 

 
- 
- 
- 

 
√ 
√ 
√ 

 
√ 
- 
√ 

 
√ 
√ 
√ 

 
- 
√ 
- 

 
√ 
√ 
√ 

 
√ 
√ 
√ 

 
√ 
√ 
√ 

Jumlah 0 7 7 8 4 8 8 8 

 
 
Pada kecakapan sosial, siswa berkomunisi lisan dengan benar, mulai dari memperkenalkan 
diri hingga penggunaan bahasa yang baik. Semua siswa aktif dan berkejasama untuk 
menyelesaikan tugas. Kecakapan hidup yang dimunculkan siswa selama siklus III sesuai 
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dengan yang direncanakan guru dalam RPP (4). Kecakapan memecahkan masalah dan 
komunikasi terlutis tidak dimunculkan karena siswa tidak diberikan kedua kecakapan 
tersebut pada siklus ini. Meskipun hasil refleksi pembelajaran sudah menunjukkan 
peningkatan mutu pembelajaran, tetapi kegiatan pembelajaran semacam ini perlu terus 
dilakukan agar kecakapan hidup dapat dikembangkan secara bertahap karena kecakapan 
hidup tidak muncul secara otomatis ketika siswa diberikan tugas pembelajaran tetapi harus 
ditumbuhkan oleh guru (Anwar, 2004). Selanjutnya Tim BBE Depdiknas (2004)  bahwa 
dengan pengintegrasian kecakapan hidup secara terencana dan kontinu diharapkan kelak 
siswa mampu  mampu memecahkan problema hidup dan kehidupan. Terjadinya variasi 
kemunculan kecakapan hidup pada setiap sangat dipengaruhi oleh jenis kegiatan siswa dan 
kerumitan materi pelajaran, seperti yang diungkapkan oleh Arief (2002) bahwa materi 
pelajaran dapat mempengauhi jenis dan frekuensi kecakapan hidup yang muncul, karena 
setiap pokok bahasan mempunyai karakteristik yang berbeda.  Makin rumit materi pelajaran, 
maka jenis kecakapan hidup yang muncul makin banyak. 
  
 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1) pengunaan 
pendekatan keterampilan proses mampu menumbuhkan kecakapan hidup pada siswa; 2) 
kecakapan hidup harus dilatihkan secara terencana dan sengaja, sehingga guru harus 
menjadi fasilitator yang sempurna. 
 
Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti menyarankan: 1) kecakapan hidup 
perlu dilatihkan kepada siswa diawali dengan membuat rancangan (RPP) yang meng-
integrasikan kecakapan hidup; 2) penanaman kecakapan hidup merupakan proses yang 
panjang, sehingga  penanamannya harus berkelanjutan; 3) dalam mengintegrasikan 
kecakapan hidup, guru diharapkan memilih pendekatan dan metode pembelajaran yang 
sesuai serta membuat perencanaan yang baik. 
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Abstract. The study entitled:”The Implementation of Problem Based Learning Model in 
Improving Science Process Skill on Studying of Structure and Function of Human Organ 
Concept at Junior High School”. The study aimed at improving science process skill which 
involved: observing, inferring, predicting, and communicating based on using problem based 
learning model. The study was carried out in Junior High School 24 and Senior High School 
Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Classroom Action Research (CAR) was use as method 
of study involved three cycles. The concept of respiration system, circulation system, and 
secretion system in cycle 1, 2 and 3 respectively. Instrument used for study were student 
worksheet, student observation sheet, teacher observation sheet, and objective process skill 
test student. Data presented in percentage  and analyzed descriptively. The study revealed 
that there was an improvement of student science process skill, especially observing, 
inferring, predicting, measuring, and communicating. The capability of teacher guiding 
students on the problem based learningmodel was also improved from cycle 1 to cycle 2 and 
3. On task students activities also increase in all cycles.  
 
Keywords: Science Process Skill, Problem Based Learning. 
 
 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (Sains) di SMP termasuk mata pelajaran biologi 
bertujuan agar siswa dapat menguasai konsep-konsep sains. Hal ini berarti bahwa 
pendidikan sains harus menjadikan siswa tidak hanya sekedar tau dan hafal tentang 
konsep-konsep sains, melainkan harus menjadikan siswa berpikir, bersikap dan bertindak 
berdasarkan pemahaman tentang konsep dan prinsip-prinsip sains. Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP) memberi pedoman mengenai karakteristik mata pelajaran biologi, 
yaitu: 1) mempelajari permasalahan yang berkaitan dengan fenomena alam, baik secara 
kualitatif maupun kuantitatif, dan yang berkaitan dengan penerapannya untuk membangun 
teknologi guna mengatasi permasalahan dalam kehidupan masyarakat; 2) memerlukan 
kegiatan eksperimen sebagai bagian dari kerja ilmiah yang melibatkan keterampilan proses 
sains yang dilandasi sikap ilmiah; 3) mengembangkan rasa ingin tau melalui penemuan 
berdasarkan pengalaman langsung yang dilakukan melalui kerja ilmiah untuk memanfaatkan 
fakta, membangun konsep, prinsip, teori, dan hukum; 4) membentuk sikap peserta didik 
dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka akhirnya menyadari keindahan, keteraturan 
alam, dan meningkatkan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Mulyasa, 2006). 
Hal yang perlu diperhatikan dalam merealisasikan KTSP adalah merubah paradigma 
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pendidikan sekolah menengah dari pengajaran yang berpusat pada guru (teacher centered) 
ke pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered). Paradigma ini menuntut agar 
guru lebih kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran sehingga memungkinkan 
siswa dapat berekspresi melalui kegiatan-kegiatan nyata. Berdasarkan tuntutan tersebut, 
diperlukan metode pembelajaran biologi yang inovatif dengan mengembangkan sejumlah 
keterampilan proses yang biasanya digunakan dalam sains.      
 
Keterampilan proses sains merupakan keterampilan yang berpedoman pada proses ilmiah, 
yaitu keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Ada berbagai 
keterampilan yang termasuk ke dalam keterampilan proses sains, yaitu: 1) mengamati, 
berupa keterampilan mengumpulkan data atau informasi melalui penerapan dengan indera; 
2) mengklasifikasikan, yaitu menggolong-golongkan benda, kenyataan, konsep, nilai, atau 
kepentingan tertentu; 3) menafsirkan (menginterpretasikan), yaitu keterampilan menafsirkan 
suatu benda, kenyataan, peristiwa, konsep, atau informasi yang telah dikumpulkan melalui 
pengamatan, penghitungan, dan penelitan; 3) memprediksi, merupakan  keterampilan dalam  
membuat perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi berdasarkan pola yang sudah ada; 4) 
mengukur, yaitu kegiatan membandingkan yang diukur dengan satuan ukuran tertentu yang 
telah ditetapkan; 5) menyimpulkan, merupakan keterampilan untuk memutuskan keadaan 
suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip yang diketahui; 6) 
mengkomunikasikan,  yaitu cara menyampaikan gagasan, perasaan dan keinginan kepada 
orang lain dalam bentuk tulisan, gambar, gerak, tindakan, atau penampilan (Dimyati dan 
Mudjiono, 2002; Karli dan Yuliartiningsih, 2002; Usman, 2002).   
 
Metode pembelajaran yang selama ini dikembangkan di sekolah pada jenjang SMP 
nampaknya belum memenuhi tuntutan KTSP. Proses pembelajaran masih didominasi oleh 
pendekatan ekspositorik, sehingga dalam pembelajaran tersebut siswa selalu diposisikan 
sebagai pemerhati ceramah guru. Kondisi seperti ini tidak memberdayakan siswa untuk mau 
dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya (learning to do) dengan 
meningkatkan interaksi dengan lingkungannya, sehingga tidak akan bisa membangun 
pemahaman dan pengetahuannya terhadap dunia di sekitarnya (learning to how dan learning 
to know). Untuk mengatasi kendala ini, maka perlu dicari inovasi pembelajaran yang 
dirasakan cocok untuk merealisasikan tuntutan KTSP. Salah satunya dengan menggunakan 
model pembelajaran berbasis masalah (problem based learning). Problem based learning 
merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang berlandaskan pada paradigma 
konstruktivisme yang berfokus pada penyajian suatu permasalahan (nyata atau simulasi) 
kepada siswa, lalu siswa diminta mencari pemecahannya melalui serangkaian penelitian dan 
investigasi berdasarkan teori, konsep, dan prinsip yang dipelajarinya dari berbagai ilmu 
(Pannen, dkk., 2005). Dalam problem based learning, siswa tidak diajarkan informasi bidang 
ilmu dan keterampilan belajar, tetapi siswa dibantu untuk mampu belajar dalam bidang 
ilmunya. Menurut Duffy & Cunningham (1996, dalam Pannen, dkk. 2005) keterkaitan antara 
keterampilan dengan bidang ilmu itulah yang menjadi ciri belajar: keterampilan untuk berpikir 
secara kritis dalam bidang ilmunya, keterampilan untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan 
berargumentasi dengan teman tentang isu dalam bidang ilmunya, serta kemampuan untuk 
mencari informasi dan melakukan diagnosis terhadap isu dalam bidang ilmunya.  
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Muslimin dan Nur (2000) menyatakan bahwa dalam model problem based learning siswa 
dihadapkan pada suatu kehidupan nyata, kemudian melalui pemecahan masalah tersebut 
siswa dapat belajar keterampilan-keterampilan yang lebih mendasar. Menurut Nurhadi dkk. 
(2004), terdapat beberapa ciri dalam problem based learning yaitu: 1) siswa dihadapkan pada 
suatu masalah; 2) pembelajaran diorganisasikan di sekitar situasi kehidupan nyata; 3) terjadi 
pemusatan antardisiplin; 4) siswa melakukan penyelidikan; 5) siswa melakukan kerjasama 
dalam melakukan tugas-tugasnya. Model pembelajaran ini sangat tepat diterapkan pada 
pembelajaran biologi khususnya pada materi pokok di kelas VIII semester 2. Konsep-konsep 
biologi pada materi pokok tersebut menyangkut struktur organ pada tumbuhan, hewan dan 
manusia yang banyak melibatkan gambar anatomis yang rumit dengan istilah bahasa latin 
yang sulit dihapalkan serta mekanisme sistem organ yang bersifat abstrak. Dengan 
mengetengahkan langsung suatu permasalahan kepada siswa kemudian meminta nya 
memikirkan dan berusaha mencari upaya pemecahan masalah tersebut, siswa akan lebih 
termotivasi untuk belajar (“self motivated”) sehingga diharapkan dapat meningkatkan jenjang 
pencapaian pembelajaran.  
 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMPN 24 Bandar Lampung dan SMP 
Muhammmadiyah 3 Bandar Lampung. Kedua sekolah ini dipilih karena dari hasil diskusi 
dengan guru biologi di sekolah tersebut terungkap bahwa belum pernah digunakan model 
problem based learning untuk mengembangkan keterampilan proses sains siswa. Metode 
yang digunakan guru hanya metode ceramah dan diskusi, siswa tidak pernah diberi 
pengalaman langsung atau contoh kongkrit dalam mengamati struktur tubuh manusia, dan 
faktor keterlibatan siswa belum optimal karena terbatasnya waktu kegiatan pembelajaran, 
sementara banyak siswa yang tidak aktif mengikuti pelajaran karena kegiatan pembelajaran 
berpusat pada guru. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan guru dalam merancang 
dan membimbing siswa dalam proses pembelajaran yang dapat mengembangkan sejumlah 
keterampilan proses yang biasanya digunakan dalam sains.  
 
Permasalahan ini perlu mendapat perhatian, mengingat SMPN 24 dan SMP Muhammadiyah 
3 merupakan sekolah yang dijadikan mitra FKIP Unila untuk tempat kegiatan latihan 
mahasiswa sebagai guru PPL. Peneliti menganggap perlu diadakan penelitian yang bersifat 
reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang direncanakan.Tindakan-tindakan 
tersebut diharapkan dapat terwujud melalui penerapan model problem based learning, 
sehingga dapat terus diupayakan peningkatan proses dan hasil belajar secara simultan dan 
berkelanjutan. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model ini dapat 
meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Seperti hasil penelitian Farhati (2006), 
implementasi problem based learning pada subkonsep sistem reproduksi dapat 
meningkatkan keterampilan proses sains siswa dibandingkan dengan pembelajaran 
menggunakan pendekatan konsep.  
 
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model problem based learning 
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran biologi di SMP. Secara khusus penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa yang meliputi: keterampilan 
mengamati, menginterpretasikan, memprediksi, dan mengkomunikasikan. Selain itu, 
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penelitian ini juga bertujuan meningkatkan kemampuan guru membimbing siswa 
menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah selama pembelajaran.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada Januari--Juni 2007 di kelas VII SMPN 24 
Bandar Lampung dan SMP Muhammmadiyah 3 Bandar Lampung. Sasaran penelitian adalah 
36 siswa dari SMPN 24 Bandar Lampung dan 43 siswa dari SMP Muhammadiyah 3 Bandar 
Lampung. Desain penelitian tindakan kelas ini menggunakan desain Hopkins (1993), yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus, masing-masing siklus dilaksanakan sesuai dengan 
perubahan yang ingin dicapai seperti yang telah dirancang dalam faktor yang diselidiki. 
Setiap siklus menyangkut pembelajaran satu materi pokok yang terdiri dari tahap  
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Materi pokok yang 
diteliti pada siklus 1, 2 dan 3 berturut-turut adalah sistem respirasi, sistem peredaran darah, 
dan sistem ekskresi.     
 
Tahap-tahap kegiatan penelitian tindakan kelas ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) 
perancangan model pembelajaran secara kolaboratif oleh guru dan dosen meliputi media, 
LKS dan evaluasinya; 2) melakukan uji coba LKS sesuai model pembelajaran yang 
digunakan dan materi pokok yang ditentukan untuk mengetahui secara persis hambatan apa 
yang ditemui dalam pelaksaan model dalam hal waktu yang digunakan, ketersediaan alat 
dan bahan, serta menentukan langkah untuk mengatasi hambatan yang mungkin terjadi; 3) 
penyempurnaan model pembelajaran berdasarkan hasil uji coba; 4) pelaksanaan 
pembelajaran di kelas; 4) refleksi hasil pembelajaran dengan cara diskusi melibatkan dosen 
dan guru untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan model pembelajaran yang telah 
diterapkan di kelas;  5) hasil refleksi dijadikan acuan untuk menyiapkan pembelajaran untuk 
materi pokok berikutnya pada siklus 2. Perencanaan dan pelaksanaan siklus 2 dan 3  
tergantung dari hasil refleksi siklus sebelumnya. 
 
Pendekatan evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi ketercapaian penelitian tindakan 
kelas ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: 1) lembar observasi aktivitas siswa yang 
relevan maupun yang tidak relevan dengan kegiatan pembelajaran (on task dan off task); 2) 
lembar penilaian kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran; 3) soal-soal keterampilan 
proses sains yang dikembangkan oleh guru dan dosen peneliti; 4) lembar kerja siswa yang 
memuat keterampilan proses sains yang meliputi keterampilan mengamati, menginterpretasi 
kan, memprediksi, dan mengkomunikasikan. Data yang diperoleh dari prosedur evaluasi di 
atas dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu berupa persentase dan tabel statistik 
sederhana.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  
Berdasarkan data penelitian diperoleh hasil bahwa ada peningkatan keterampilan mengamati 
dari siklus ke siklus yang terjadi pada SMPN 24 maupun SMP Muhammadiyah 3 Bandar 
Lampung. Pada siklus 1 keterampilan mengamati siswa sebesar 79%, meningkat menjadi 
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85,6% dan 99,5% pada siklus 2 dan 3 di SMPN 24. Sedangkan di SMP Muhammadiyah 3 
meningkat berturut-turut dari 80,5%, 81,5%, 100% pada siklus 1, 2, dan 3. Grafik 
keterampilan mengamati dari siklus ke siklus pada kedua sekolah yang diteliti dapat dilihat 
pada gambar 1.  
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Gambar 1.  Perubahan keterampilan mengamati dari siklus ke siklus yang terjadi 

pada SMPN 24  dan SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. 
 

Pada keterampilan menginterpretasikan terdapat peningkatan baik yang terjadi pada SMPN 
24  dan SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Keterampilan menginterpretasikan pada 
SMPN 24 di siklus 1 sebesar 61%, meningkat menjadi 67% pada siklus 2 dan 87,5% pada 
siklus 3. Sedangkan di SMP Muhammadiyah 3, keterampilan menginterpretasikan sebesar 
70,4% pada siklus 1, meningkat menjadi 81,5% dan 97% di siklus 2 dan 3. Grafik 
keterampilan menginterpretasikan dari siklus ke siklus pada kedua sekolah yang diteliti dapat 
dilihat pada gambar 2.  
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Gambar 2.  Perubahan keterampilan menginterpretasikan dari siklus ke siklus yang 

terjadi pada SMPN 24  dan SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. 
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Gambar 3.  Perubahan keterampilan memprediksi dari siklus ke siklus yang terjadi 
pada SMPN 24  dan SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. 

 
 

Keterampilan mengkomunikasikan yang terjadi pada dua sekolah yang diteliti meningkat dari 
siklus ke siklus di SMPN 24 berturut-turut adalah 65,5, 73,5, dan 80,5%, sedangkan di SMP 
Muhammadiyah 3 masing-masing adalah 70,5, 83, dan 84,5%. Grafik keterampilan 
mengkomunikasikan pada ketiga siklus di kedua sekolah yang diteliti dapat dilihat pada 
gambar 4.  
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Gambar 4.  Perubahan keterampilan mengkomunikasikan dari siklus ke siklus yang 

terjadi pada SMPN 24  dan SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. 
 
 
Berdasarkan hasil observasi diketahui ada peningkatan aktivitas siswa yang relevan dengan 
kegiatan pembelajaran (on task) dan penurunan aktivitas yang tidak relevan dengan kegiatan 
pembelajaran (off task) dari siklus ke siklus. Pada SMPN 24, peningkatan aktivitas on task 
siswa dari siklus 1 sampai dengan siklus 3 berturut-turut adalah sebesar 14,3% dan 11,6%. 
Sedangkan penurunan aktivitas off task siswa 29,1% dari siklus 1 ke siklus 2 dan 38,4% dari 
siklus 2 ke siklus 3. Pada SMP Muhammadiyah 3, peningkatan aktivitas on task siswa adalah  
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14,2% dari siklus 1 ke siklus 2 dan 14,3% dari siklus 2 ke siklus 3. Data aktivitas siswa 
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:  
 
Tabel 1. Persentase aktivitas on task dan off task siswa dari siklus ke siklus pada dua  
              sekolah yang diamati.   

No 
Nama 

Sekolah 

Siklus 1  Siklus 2 Siklus 3 

On Task Off Task On Task Off Task On Task Off Task 

1 SMPN 24 67,3 32,7 78 22 87,9 12,1 

2 SMP Muh 3 67,1 32,9 76,7 23,3 85,6 14,4 

     
 
Hasil observasi kinerja menunjukkan bahwa secara umum ada peningkatan pengelolaan 
pembelajaran oleh guru dari siklus ke siklus. Kinerja guru berkategori kurang baik menurun  
100% dari siklus 1 ke siklus 2 dan 3 baik pada SMPN 24 maupun pada SMP Muhammadiyah 
3 Bandar Lampung. Kinerja guru berkategori cukup baik tetap persentasenya dari siklus ke 
siklus 2 pada SMPN 24, sedangkan pada SMP Muhammadiyah 3 menurun 100% dari siklus 
2 ke siklus 3. Kinerja guru berkategori baik tetap persentasenya dari siklus 1 ke siklus 2 dan 
menurun dari siklus 2 ke siklus 3 sebesar 50,2% pada SMPN 24, sementara pada SMP 
Muhammadiyah 3 menurun 16,6% dari siklus 1 ke siklus 2 dan 50% dari siklus 2 ke siklus 3.   
Kinerja guru berkategori sangat baik meningkat berturut-turut dari siklus 1, 2, 3 sebesar 
25,2% dan 28,5% pada SMPN 24 serta 100% pada SMP Muhammadiyah 3.  
 
Tabel 2. Data aktivitas guru selama proses pembelajaran 

No Indikator SMPN 24 Bandar 
Lampung 

SMA Muhammadiyah 3 

Siklus 
1 

Siklus  
2 

Siklus  
3 

Siklus 
1 

Siklus 
2 

Siklus 
3 

1 Pelaksanaan 

A. Kegiatan Awal   
    1. Memotivasi Siswa 
    2. Menyampaikan indikator 
    3. Apersepsi  

 
 

3 
1 
3 

 
 

3 
2 
3 

   
 

4 
2 
3 

 
 

3 
1 
2 

 
 

3 
2 
2 

 
 

4 
2 
3 

B. Kegiatan Inti    
    1. Mengarahkan siswa dalam   
        diskusi kelompok dan presentasi.  
    2.Membimbing siswa dalam   
        mengerjakan LKS. 
   3. Membimbing siswa dalam diskusi 
kelas. 
C. Kegiatan Penutup 

1. Mengevaluasi langkah-langkah 
dalam pemecahan masalah oleh 
siswa. 

2. Membimbing siswa dalam 
merumuskan kesimpulan. 

3.  Memberikan evaluasi 

 
4 
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Tabel 2. Lanjutan 

No Indikator 

SMPN 24 Bandar 
Lampung 

SMA Muhammadiyah 3 

Siklus 
1 

Siklus 
2 

Siklus  
3 

Siklus 
1 

Siklus 
2 

Siklus 
3 

2 Pengelolaan Waktu 3 4 4 3 4 4 

3 Antusiasme Kelas 

1. Guru antusias 
2. Siswa antusias 

 
4 
3 

 
4 
3 

 
4 
4 

 
4 
3 

 
4 
3 

 
4 
4 

Persentase kategori kurang baik 8,33 0 0 8,3 0 0 

Persentase kategori cukup baik  8,33 8,3 8,3 16,7 16,7 8,3 

Persentase kategori baik 50,0 50,0 33,3 58,3 50 25,0 

Persentase kategori sangat  baik 33,3 41,7 58,3 16,7 33,3 66,7 

 Keterangan : Kurang baik = 1       

                       Cukup baik  = 2       

                       Baik             = 3        

                       Sangat baik = 4       

      
 
Pembahasan 
Berdasarkan data hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa keterampilan proses sains 
siswa yang meliputi keterampilan mengamati, menginterpretasikan, memprediksi, dan 
mengkomunikasikan meningkat dari siklus 1 ke siklus 2. Hal yang menunjang dalam 
peningkatan kemampuan siswa dalam proses sains ini adalah karena pembelajaran berbasis 
masalah mengharuskan siswa menginterpretasikan permasalahan, mengumpulkan data, dan 
menggunakan data tersebut untuk pemecahan masalah. Dengan demikian kemampuan 
bertindak dan berpikir siswa akan terasah. Pendapat ini didukung oleh Wetzel (2007) yang 
mengemukakan bahwa problem based learning tepat digunakan dalam melatih keterampilan 
proses sains siswa untuk memecahkan masalah. Sementara itu Usman (2002) berpendapat 
keterampilan proses memerlukan latihan atau penggunaan terus menerus agar dapat dimiliki 
siswa, karena perkembangannya berlangsung sedikit demi sedikit dan memerlukan waktu.  
 
Pada SMPN 24 dijumpai fakta bahwa di siklus 1, keterampilan menginterpretasikan paling 
rendah persentasenya dibanding dengan keterampilan-keterampilan proses yang lain. Hal ini 
berarti siswa masih sulit untuk menandai karakteristik tertentu yang dimiliki oleh suatu objek, 
peristiwa, konsep, atau informasi yang telah dikumpulkan melalui pengamatan. Misalnya, 
dalam menafsirkan data hasil observasinya siswa kesulitan untuk membuat argumentasi 
tertentu berdasarkan teori yang dibaca dari buku. Kebanyakan siswa sulit untuk 
membedakan antara hasil pengamatan dengan interpretasi data.  Untuk mengatasi kendala 
seperti ini maka pada siklus 2, guru menuntun siswa untuk membuat data serinci mungkin, 
lalu mengajukan pertanyaan tentang hasil observasi siswa dan kemudian membuat 
pengertian dari hasil observasi tersebut. Dari hasil observasi ditemukan adanya peningkatan 
keterampilan menginterpretasikan dari siklus 1 ke siklus 2. Namun demikian, berdasarkan 
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hasil evaluasi diketahui penafsiran yang telah dibuat siswa masih berlaku untuk kasus yang 
terbatas dan tidak berlaku yang lebih umum. Untuk itu, pada siklus 3 guru menuntun siswa 
untuk mengamati berulang-ulang pada obyek yang berbeda-beda sehingga siswa dapat 
membuat data tambahan yang nantinya dibutuhkan untuk membuat interpretasi yang lebih 
umum disertai dengan argumentasi yang kuat.       
 
Pada SMP Muhammadiyah 3, keterampilan memprediksi paling rendah persentasenya di 
siklus 1. Hal ini berarti siswa mengalami kesulitan dalam mengantisipasi berdasarkan 
kecenderungan, pola, atau hubungan antardata atau informasi, misalnya membuat suatu 
perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi berdasarkan pola yang sudah ada. Menurut 
Anonymus (2006), prediksi adalah dasar dari observasi yang akurat dan penginterpretasian 
data yang tepat. Jika prediksi itu benar, maka kita akan memiliki kepercayaan yang kuat 
terhadap interpretasi dan hipotesis kita. Ini adalah dasar dari proses sains yang digunakan 
oleh para saintis untuk mengajukan masalah dan kemudian menjawab masalah tersebut 
dengan mengintegrasikan semua keterampilan proses sains. Pada siklus 2, guru banyak 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing keinginan siswa untuk membuat 
prediksi, sehingga kelemahan dalam siklus 1 dapat dieliminir. Data menunjukkan bahwa ada 
peningkatan keterampilan memprediksi dari siklus 1 ke siklus 2. Namun demikian, pada 
siklus 2 ini masih banyak siswa yang meramalkan berdasarkan data/informasi yang tidak 
saling berhubungan. Oleh sebab itu, tindakan siklus 3 ditekankan pada bagaimana membuat 
prediksi berdasarkan hubungan antar data/informasi yang diperoleh siswa. Tindakan yang 
dilakukan guru ini ternyata membuahkan hasil, ditunjukkan dengan meningkatnya 
keterampilan memprediksi di siklus ke 3. Yager (1982) dan Hurst (1996) berpendapat bahwa 
kemampuan menganalisis, berhipotesis, memanipulasi variabel, mendesain eksperimen, 
memprediksi serta menginterpretasikan hasil penelitian merupakan faktor-faktor penentu 
yang menentukan keberhasilan pembelajaran sains.  
 
Wilson dan Cole (1996) menyatakan bahwa problem based learning mengintegrasikan 
pembelajaran bidang ilmu dan keterampilan memecahkan masalah, memanfaatkan situasi 
yang kolaboratif dengan menekankan proses ”belajar untuk belajar” dengan memberikan 
tanggung jawab seluas-luasnya bagi siswa untuk menentukan proses belajarnya. 
Dihubungkan dengan pembelajaran sains, maka berarti melalui model tersebut siswa 
dibiasakan untuk mengintegrasikan keterampilan-keterampilan proses sainsnya sehingga 
menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Pendapat ini didukung oleh Anonymus (2006) 
bahwa berhasilnya pengintegrasian keterampilan proses sains siswa melalui pembelajaran di 
kelas dan penyelidikan lapangan akan memperkaya pengalaman belajar siswa, dan itu 
sangat berarti bagi siswa. Siswa akan memperoleh keterampilan-keterampilan yang 
dibutuhkan di dalam sains sebaik kemampuannya memahami kandungan sains. Siswa akan 
terlibat secara aktif di dalam sains dan kemudian memperdalam pengertian-pengertian 
tentang sains, pada akhirnya tertarik pada sains dan memiliki sikap-sikap ilmiah.        
Berdasarkan hasil observasi diketahui ada peningkatan aktivitas siswa yang relevan dengan 
kegiatan pembelajaran (on task) dan penurunan aktivitas yang tidak relevan dengan kegiatan 
pembelajaran (off task) dari siklus ke siklus. Hal ini berarti penggunaan problem based 
learning dapat meningkatkan kemampuan bertindak siswa. Sesuai dengan pendapat 
Pannen, dkk. (2005) bahwa problem based learning meningkatkan kemampuan siswa untuk 
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berpartisipasi aktif dalam mencari informasi untuk mengidentifikasi masalah, inisiatif siswa 
sangat diperlukan. Selain itu, problem based learning memberikan kebebasan siswa untuk 
bereksplorasi bersama dengan siswa yang lain dalam bimbingan guru. Dengan situasi 
belajar yang menyenangkan, siswa dengan sendirinya akan termotivasi untuk belajar terus. 
Keterampilan interaksi sosial amat diperlukan siswa dalam proses pembelajarannya.  
 
Pada siklus 1, hanya sekitar 67 % siswa yang aktivitasnya relevan dengan model 
pembelajaran berbasis masalah. Kondisi ini terjadi baik di SMPN 24 maupun di SMP 
Muhammmadiyah 3. Masih banyak siswa yang kurang kreatif dan mandiri untuk mencari 
data atau informasi, sehingga sering bertanya dengan guru. Seperti pendapat Pannen, dkk. 
(2005), bahwa salah satu kelemahan dari problem based learning  adalah perubahan peran 
siswa yang aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran sering menjadi kendala. Dengan 
demikian, perlu pembiasaan dalam menggali inisiatif siswa untuk bertindak. Pada siklus 2, 
kelemahan di atas sudah dapat dikurangi, terlihat bahwa siswa sudah menampakkan 
kreativitas dan kemandiriannya dalam  menggali informasi. Hal ini ditunjukkan dengan fakta 
adanya beberapa kelompok yang telah menggunakan artikel dalam internet sesuai dengan 
masalah yang harus mereka pecahkan. Kenyataannya dengan inisiatif sendiri mereka 
mencari terlebih dahulu di rumah beberapa artikel yang ada hubungannya dengan materi 
pokok yang akan mereka pelajari di kelas. Berdasarkan pengalaman di siklus 1, siswa 
berpendapat jika informasi yang digunakan terbatas maka mereka akan sulit untuk 
memecahkan masalah. Selain itu, guru juga memperbaiki lembar kajian/masalah agar lebih 
rinci lagi menuntun siswa melakukan langkah-langkah pemecahan masalah. Menurut 
Pannen, dkk. (2005) guru harus menyediakan kegiatan-kegiatan yang merangsang 
keingintahuan siswa dan membantu mengkomunikasikan ide ilmiah mereka, menyediakan 
sarana yang merangsang siwa berpikir secara produktif dan menyediakan pengalaman yang 
mendukung proses belajarnya.  
 
Pada siklus 2, ada masalah-masalah lain yang ditemukan, diantaranya adalah pada aktivitas 
siswa dalam mengkomunikasikan ide atau gagasan ilmiah. Aktivitas mendengar dan 
mencatat masih rendah, misalnya kebanyakan siswa menjawab pertanyaan teman dari 
kelompok lain dengan terburu-buru, sehingga jawaban siswa tersebut tidak sesuai dengan 
pertanyaannya. Hal ini terjadi karena pertanyaan itu tidak disimak dengan baik dan ditulis 
secara lengkap, atau bisa jadi ini karena antusiasme yang besar ditunjukkan dari data hasil 
observasi kinerja guru. Oleh sebab itu, pada siklus 3 guru menekankan lagi pembagian tugas 
dalam kelompok, ada notulen yang bertugas untuk mencatat seluruh pertanyaan yang 
ditujukan pada kelompok. Demikian juga bagi siswa yang akan mengajukan pertanyaan, 
ditekankan untuk menuliskan terlebih dahulu pertanyaannya dan juga mencatat pendapat 
temannya yang menjawab. Dari hasil observasi yang dilakukan, ada peningkatan dalam 
aktivitas mencatat dan mendengar pada siklus 3, berarti masalah di siklus 2 telah dapat 
diatasi. Peningkatan aktivitas on task siswa menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
siswa dalam menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah yang dijaring melalui LKS 
dan lembar observasi pada setiap tahapan merupakan salah satu indikator keberhasilan 
proses pembelajaran.  
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Hasil observasi kinerja guru menunjukkan bahwa secara umum ada peningkatan 
pengelolaan pembelajaran dari siklus ke siklus. Kelemahan yang ditemui baik pada SMPN 
24 maupun SMP Muhammadiyah 3 menyangkut kinerja guru adalah dalam hal 
menyampaikan indikator pembelajaran. Pada siklus 1, guru hanya menggunakan bahasa 
lisan dalam menyampaikan indikator pembelajaran, akibatnya siswa kurang memahami 
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Akan tetapi, pada siklus 2 dan 3 kelemahan itu 
berhasil dieliminir dengan cara guru menuliskan indikator pembelajaran di papan tulis. Selain 
itu, ada peningkatan kemampuan guru dalam mengevaluasi langkah-langkah ilmiah yang 
sesuai dengan model yang dipakai terutama dalam menggali keterampilan proses siswa. 
Dalam hal ini guru telah kreatif membahas langkah-langkah pemecahan masalah bersama-
sama dengan siswa, karena pemahaman terhadap langkah-langkah ilmiah dapat 
melancarkan proses pembelajaran. Pada siklus 3, diduga kinerja guru telah maksimal untuk 
mengatasi kelemahan-kelemahan pada siklus-siklus sebelumnya dan tetap mempertahankan 
kinerja yang baik pada setiap kegiatan pembelajaran. Kinerja guru dapat meningkatkan 
aktivitas siswa seperti yang diharapkan, yang pada akhirnya akan memacu kreativitas 
bertindak dan daya pikir siswa. Menurut Sriyono (1992), guru harus dapat memberikan 
bimbingan dan layanan kepada siswa dalam rangka mempermudah dan memberi 
kesempatan siswa untuk belajar. Bimbingan yang diberikan guru adalah sejenis 
pemberdayaan fasilitas belajar bagi siswa, karena melalui bimbingan itu guru dapat 
mengiring dan membantu siswa mengatasi kesulitan dan sekaligus memberi jalan yang 
seharusnya ditempuh oleh siswa agar berhasil.  

 
 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) 
Keterampilan proses sains siswa yang meliputi keterampilan mengamati, menginterpretasi 
kan, memprediksi, dan mengkomunikasikan meningkat dari siklus ke siklus dengan 
penggunaan model problem based learning. Peningkatan yang cukup baik terjadi pada 
keterampilan menginterpretasikan di SMPN 24 dan keterampilan memprediksi di SMP 
Muhammadiyah 3; 2) Ada peningkatan aktivitas on task siswa, terutama pada aktivitas 
menggali informasi dan aktivitas mendengar serta mencatat; 3) Kinerja guru mengalami 
peningkatan dari siklus ke siklus, berarti kemampuan guru membimbing siswa menggunakan 
langkah-langkah pemecahan masalah meningkat selama pembelajaran dengan model 
problem based learning.  
 
Saran  
Berdasarkan simpulan di atas dapat disarankan bahwa sebaiknya: a) Guru menggunakan 
model problem based learning untuk pembelajaran konsep-konsep biologi yang lain, seperti: 
kologi, genetika, diversitas, dan sebagainya; 2) Guru mengkomunikasikan hasil penelitian ini 
kepada teman-teman sejawat dalam forum-forum ilmiah; 2) Dosen perguruan tinggi 
menambah frekuensi komunikasi untuk menjembatani proses kolaborasi dengan guru dalam 
merancang model pembelajaran yang melatih keterampilan proses sains siswa.   
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Abstract. Base on the result of science interview in SMP Negeri I Kota Agung found that the 
cause of low achievement result is the use of classical method. The aim of this research are;    
to identify the increase of student activities and increase result study of students  by using 
inquiry method especially for Force , Newton Law, work and energy subject matter. Steps 
used in inquiry method are questioning, problem formulating, formulating hypothesis, plan 
experiment, doing experiment to prove hvpothesis, and doing discussion.The result of the 
research are ; (1)  students activities increased ; 60,15, in first cycle, decrease to 57,78  in 
second cycle,increase again to75,97in thirtd cycle;and become 80,23 in fourth cycle (2) the 
average of students achievement is 68,01 in first cycle,decrease to 62,31, increase to 75,00  
in  third cycle, and  80,41 in fourth cycle and 87,15. 
 
Keywords: inquiry method , activities, achievement. 
 
 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan wawancara dengan guru bidang studi IPA di SMP N 1 Kotaagung, diperoleh 
informasi bahwa selama ini metode pembelajaran yang digunakan masih klasikal, 
keterlibatan guru selama pembelajaran masih dominan, sehingga siswa tidak terlibat secara 
langsung selama pembelajaran. Siswa cenderung selalu menerima apa saja yang diberikan 
guru, tidak termotivasi untuk turut aktif selama pembelajaran, dan tidak memiliki buku 
penuntun lain selain LKS yang disediakan dari sekolah.  Selain itu, peralatan laboratorium 
yang kurang lengkap mengakibatkan tidak dimanfaatkannya semaksimal mungkin selama 
pembelajaran, sehingga siswa kurang terlatih untuk melakukan suatu eksperimen dalam 
rangka menjawab pertanyaan dan melakukan penemuan untuk memperoleh pemahaman 
baru. 

Sesuai dengan informasi tersebut, diketahui bahwa siswa kurang aktif dalam pembelajaran, 
hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Akibat kekurangaktifan siswa 
selama pembelajaran, mengakibatkan hasil belajar menjadi rendah. Salah satu metode 
pembelajaran yang diketahui dapat mengaktifkan siswa yaitu metode inkuiri. Metode 
pembelajaran inkuiri merupakan metode pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-
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dasar berfikir ilmiah pada diri siswa, sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa 
dilibatkan untuk lebih aktif dan  mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah.  

Kardi (2003) menyatakan bahwa inkuiri pada dasarnya dipandang sebagai suatu proses 
untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah berdasarkan fakta dan observasi.  
Dari sudut pandang pembelajaran, model umum inkuiri adalah strategi belajar mengajar yang 
dirancang untuk membimbing siswa bagaimana meneliti masalah dan pertanyaan 
berdasarkan fakta.  Sedangkan menurut Roestiyah (1991), inkuiri adalah cara guru mengajar 
yang pelaksanaannya guru memberi tugas meneliti sesuatu masalah di kelas.  Siswa dibagi 
menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok mendapat tugas tertentu yang 
harus dikerjakan.  Kemudian mereka mempelajari, meneliti atau membahas tugas di dalam 
kelompok, dan masing-masing kelompok mendapat tugas tertentu yang harus dikerjakan, 
lalu dibuat laporan yang tersusun dengan baik. 
 
Keunggulan-keunggulan metode inkuiri menurut Roestiyah (1998) yaitu: 1) dapat mem-
bentuk dan mengembangkan “sel-concept” pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti 
tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik; 2) membantu dalam menggunakan ingatan dan 
transfer pada situasi proses belajar yang baru; 3) mendorong siswa untuk berpikir dan 
bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap obyektif, jujur dan terbuka; 4) mendorong siswa 
untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri;  5) memberi kepuasan yang 
bersifat intrinsik;  6) situasi proses belajar menjadi lebih merangsang;  7) dapat mengem-
bangkan bakat atau kecakapan individu; 8) memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri;  
(9) siswa dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar yang tradisional; 10) dapat 
memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan 
mengakomodasi informasi. 

Pembelajaran inkuiri dapat mengoptimalkan keterlibatan pengalaman langsung siswa dalam 
proses pembelajaran. Peran guru di dalam pembelajaran inkuiri sebagai pemberi bimbingan, 
arahan jika diperlukan oleh siswa. Tahapan-tahapan inkuiri menurut  Hamalik (2004) yaitu: 1) 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan; 2) merumuskan masalah; 3) merumuskan hipotesis-
hipotesis; 4) merancang pendekatan investigatif yang meliputi eksperimen; 5) melaksanakan 
eksperimen; 6) mensintesiskan pengetahuan;7) memiliki sikap ilmiah, antara lain objektif, 
ingin tahu, keterbukaan, menginginkan dan menghormati model-model teoritis, serta  
bertanggung jawab.  Sedangkan Langkah-langkah inkuiri menurut Sanjaya (2007:199) yaitu:  
1) orientasi; 2) merumuskan masalah; 3) mengajukan hipotesis; 4) mengumpulkan data; 5) 
menguji hipotesis; dan 6) merumuskan kesimpulan. 

Dalam penelitian ini, langkah-langkah pembelajaran inkuiri menggunakan langkah-langkah 
dari gabungan pendapat Hamalik dan Sanjaya, yaitu: 1) mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 
2) merumuskan masalah; 3) merumuskan hipotesis-hipotesis; 4) mengumpulkan data; dan 5) 
merumuskan kesimpulan.  
 
Keberhasilan kegiatan pembelajaran ditentukan oleh bagaimana kegiatan interaksi dalam 
pembelajaran tersebut. Semakin aktif siswa selama pembelajaran, semakin banyak pula 
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pengalaman belajar yang akan diperoleh siswa dan tujuan pembelajaran akan tercapai.  
Aktivitas merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan.  
Tanpa ada aktivitas maka proses belajar tidak akan berlangsung dengan baik. Semakin 
banyak aktivitas yang dilakukan siswa dalam belajar, maka proses pembelajaran yang terjadi 
akan semakin baik.  Menurut Sardiman (1994), belajar adalah berbuat dan sekaligus proses 
yang membuat anak didik harus aktif. Aktivitas belajar merupakan prinsip atau azas yang 
sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Ibrahim dan Syaodih (1996) menyatakan 
bahwa dalam pengajaran siswalah yang menjadi subjek, dialah pelaku kegiatan belajar.  
Agar siswa berperan sebagai pelaku dalam kegiatan belajar, maka guru hendaknya 
merencanakan pengajaran yang menuntut siswa banyak melakukan aktivitas belajar.  
Aktivitas yang diamati pada penelitian ini yaitu diskusi dalam kelompok, membuat hipotesis, 
merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, dan mengambil kesimpulan. 
 
Hasil belajar merupakan bukti dari usaha yang dilakukan dalam kegiatan belajar dan 
merupakan nilai yang diperoleh siswa dari proses belajar.  Hal ini seperti yang diungkapkan 
oleh Abdurrahman (1999) bahwa hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh anak 
setelah melalui kegiatan belajar.  Dimyati dan Mudjiono (1999) berpendapat bahwa hasil 
belajar adalah hasil dari suatu interaksi dari tindak belajar dan tindak mengajar.  Bagi guru 
tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar 
merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Sedangkan dari sisi guru hasil 
belajar merupakan suatu pencapaian tujuan pengajaran.   
 
Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pakah 
pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.  Tujuan penelitian 
ini adalah mengidentifikasi peningkatan aktivitas siswa melalui pembelajaran inkuiri dan  
peningkatan hasil belajar siswa melalui pembelajaran inkuiri. Penelitian ini diharapkan 
bermanfaat bagi: 1) siswa, untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran; 2) guru, sebagai masukan dalam kegiatan pembelajaran fisika melalui 
pembelajaran inkuiri dan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam  mengidentifikasi 
kesulitan belajar siswa dan menentukan bentuk tindakan yang sesuai guna meningkatkan 
hasil belajar fisika siswa.   
 

METODE PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah siswa SMP N 1 Kota Agung, kelas VIIIB semester genap tahun 
pelajaran 2007/2008.  Jumlah siswa kelas VIIIB adalah 48 siswa, terdiri dari 22 siswa laki-laki 
dan 26 siswa perempuan.  Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilakukan dalam 4 siklus dengan proses kajian berdaur ulang yang terdiri dari empat tahapan 
yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi.  Tahap-tahap yang dilakukan dalam 
penelitian ini diadaptasi dari rancangan penelitian tindakan kelas (PTK) oleh Hopkins (1993) 
dalam Aqib (2007).  
 
Pelaksanaan Pembelajaran terdiri atas 4 siklus. Pada siklus I diawali dengan pembagian 
atau pendistribusian siswa ke dalam suatu kelompok belajar. Satu kelompok belajar 
beranggotakan 8 orang siswa, dimana setiap anggota kelompok memiliki karakteristik yang 
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heterogen. Setelah dikelompokkan, terdapatlah 6 buah kelompok belajar.  Selain itu, guru 
juga memperkenalkan secara singkat mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan.  
Selama pembelajaran pada siklus II, III, dan IV, tetap menggunakan kelompok belajar yang 
telah dibentuk pada siklus I. 
 
Pada masing-masing siklus, guru memberikan suatu permasalahan yang sama kepada 
setiap kelompok, kemudian guru membimbing siswa untuk menghubungkan pengalaman 
yang ada dengan permasalahan yang dihadapkan pada siswa dengan tujuan untuk 
merumuskan hipotesis dari permasalahan yang telah ada.  Guru membagikan lembar kerja 
kepada setiap kelompok, dan meminta masing-masing kelompok untuk melakukan 
percobaan guna memperoleh data yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis.  

 
Masing-masing kelompok melakukan percobaan yang sama, namun guru berkeliling ke tiap 
kelompok untuk membantu jika kelompok kesulitan dalam melakukan percobaan. Presentasi 
dilakukan setelah tiap kelompok selesai melakukan percobaan. Presentasi dilakukan oleh 
dua buah kelompok yang dilakukan secara acak.  Melalui presentasi ini, guru dapat 
membimbing siswa pada pemahaman tentang konsep dari materi yang dipelajari 

 
Guru memberi penguatan materi dengan menanamkan konsep yang benar yang tetap 
mengacu pada permasalahan-permasalahan yang diberikan.  Diakhir setiap siklus dilakukan 
tes untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi yang sudah dipelajari setelah 
diterapkannya pembelajaran inkuiri. 
 
Data penelitian ini berupa: a) data kualitatif, yaitu data aktivitas siswa dan guru peneliti, dan 
b) data kuantitatif, yaitu data hasil belajar siswa berupa aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotor.  Data aktivitas siswa dan guru peneliti diperoleh dengan menggunakan lembar 
observasi aktivitas siswa dan guru peneliti.  Data hasil belajar siswa untuk aspek kognitif 
diperoleh dengan tes formatif yang dilakukan pada setiap akhir siklus, untuk aspek afektif 
siswa diperoleh dengan menggunakan angket afektif, dan untuk aspek psikomotor diperoleh 
dengan menggunakan lembar penilaian untuk mengetahui kemampuan siswa. 
 
Data hasil observasi aktivitas siswa dianalisis dengan menggunakan rumus: 

 
  % Aktivitas siswa =      Skor yang diperoleh       x 100% 

                        Skor maksimal setiap siswa 
 
 

Nilai rata-rata aktivitas siswa =  % Skor aktivitas setiap siswa      

                                Siswa 
 
Untuk menentukan kategori aktivitas siswa digunakan pedoman menurut Memes (2001):  

Bila nilai aktivitas siswa  75,6, maka dikategorikan aktif. Bila 59,4  nilai aktivitas < 75,6, 
maka dikategorikan cukup aktif. Bila nilai aktivitas < 59,4, maka diketegorikan kurang aktif.  
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Data hasil belajar siswa diperoleh dari total penjumlahan nilai aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotor.  Dalam penelitian ini, nilai total diperoleh dari 10% afektif, 70% kognitif dan 20% 
psikomotor. 
 
Nilai rata-rata hasil belajar siswa secara keseluruhan, diperoleh dengan perhitungan 
menggunakan rumus: 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa =  Nilai total hasil belajar setiap siswa      

 Siswa 
 
Penilaian hasil belajar menurut Arikunto (2001), menyatakan bahwa:  Bila nilai siswa ≥ 66,  
maka dikategorikan baik, bila 55 ≤ nilai siswa < 66 maka dikategorikan cukup baik, bila nilai 
siswa < 55 maka dikategorikan kurang baik. 
 
Aspek yang diamati pada lembar observasi aktivitas guru peneliti meliputi keterampilan 
merencanakan kegiatan pembelajaran, keterampilan melaksanakan kegiatan pembelajaran 
dan hubungan pribadi antara siswa dan guru.  Hasil persentase rata-rata nilai setiap aspek 
yang teramati dikonversikan dengan pedoman penilaian yang dimodifikasi dari supervisi 
kelas diSMP N 3 Bandar Lampung, kriteria A nilai 76-100 predikat baik sekali, kriteria B nilai 
66-75 predikat baik, kriteria C nilai 55-65 predikat cukup, dan kriteria D nilai 0-55 predikat 
kurang baik.   
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 
Hasil observasi aktivitas siswa dari siklus ke siklus dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai 
berikut: 
 
Tabel 1. Data distribusi aktivitas siswa 

Siklus Kategori Jumlah % Siswa % Aktivitas Siswa 

I Aktif 
Cukup Aktif 
Kurang Aktif 

5 
18 
25 

10,42 
37,50 
52,08 

60,14 

Jumlah 48 100  

II Aktif 
Cukup Aktif 
Kurang Aktif 

4 
16 
27 

8,51 
34,04 
57,45 

57,78 

Jumlah 47 100  

III Aktif 
Cukup Aktif 
Kurang Aktif 

28 
18 
2 

58,33 
37,50 
4,17 

75,97 

Jumlah 48 100  

IV Aktif 
Cukup Aktif 
Kurang Aktif 

40 
3 
5 

83,33 
6,25 
10,42 

80,23 

Jumlah 48 100  
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Hasil Observasi Aktivitas Guru Peneliti 
Hasil observasi aktivitas guru dari siklus ke siklus dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut: 
 
Tabel 2. Data aktivitas guru peneliti 

Siklus Keterampilan Nilai 
Huruf 
Mutu 

Predikat Rataan 

I Merencanakan kegiatan pembelajaran 82,50 A Baik sekali 78,83 

Melaksanakan kegiatan pembelajaran 78,00 A Baik sekali 

Hubungan pribadi antara siswa dan guru 76,00 A Baik sekali 

II Merencanakan kegiatan pembelajaran 86,00 A Baik sekali 81,93 

Melaksanakan kegiatan pembelajaran 79,3 A Baik sekali 

Hubungan pribadi antara siswa dan guru 80,5 A Baik sekali 

III Merencanakan kegiatan pembelajaran 86 A Baik sekali 82,39 

Melaksanakan kegiatan pembelajaran 80,67 A Baik sekali 

Hubungan pribadi antara siswa dan guru 80,5 A Baik sekali 

IV Merencanakan kegiatan pembelajaran 89,50 A Baik sekali 84,96 

Melaksanakan kegiatan pembelajaran 82,89 A Baik sekali 

Hubungan pribadi antara siswa dan guru 82,50 A Baik sekali 

 
 
Hasil Belajar Fisika Siswa 
Data hasil belajar siswa dari siklus ke siklus dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut: 
 
Tabel 3.  Data hasil belajar siswa 

Aspek Rata-rata nilai hasil belajar siswa 

Siklus I Siklus II Siklus III Siklus IV 

Kognitif 69,95 64,11 77,50 83,26 

Afektif 67,21 68,29 73,73 74,10 

Psikomotor 50,36 54,25 66,94 73,61 

Nilai Total 68,01 62,31 75,00 80,41 

 
 
Pembahasan 
 
Deskripsi aktivitas siswa dalam pembelajaran 
Aktivitas siswa tidak selalu mengalami peningkatan tiap siklusnya. Pada siklus I, persentase 
aktivitas siswa sebesar 60,14% dengan kategori cukup aktif.  Pada siklus ini, masing-masing 
kelompok terlihat cukup aktif pada saat merumuskan hipotesis dan merencanakan kegiatan.  
Kecukupaktifan tersebut dikarenakan siswa merasa senang dengan pembelajaran inkuiri 
yang baru pertama kalinya mereka dapatkan. Hal ini tampak ketika guru memberikan suatu 
permasalahan kepada masing-masing kelompok, mereka terlihat cukup aktif untuk 
memberikan hipotesis. Selain itu, pada saat merencanakan percobaan, sebagian besar 
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siswa cukup aktif bertanya bagaimana cara penggunaan peralatan khususnya neraca pegas, 
sehingga mereka tidak mengalami kesulitan saat menggunakannya.  

Pada siklus II, persentase aktivitas siswa sebesar 57,78% dengan kategori kurang aktif dan 
mengalami penurunan jika dibandingkan dengan siklus I sebesar 2,36%.  Hal ini disebabkan 
karena adanya kekurangaktifan siswa pada saat melaksanakan kegiatan dan diskusi.  
Meskipun guru telah menyediakan lembar kerja untuk masing-masing kelompok guna 
melakukan eksperimen dan bahkan telah membimbing secara langsung,tetapi masih ada 
juga kelompok yang kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada pada lembar kerja 
sehingga kurang sistematis dalam melakukan eksperimen.  Pada saat diskusi pun, mereka 
malu untuk bertanya atau mengemukaan pendapat, mereka cenderung diam dan pasif. 

Pada siklus III, persentase aktivitas siswa sebesar 75,97% dengan kategori aktif dan 
mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan siklus II sebesar 18,19%.  Hal ini dikarenakan 
siswa mulai kembali tampak serius selama pembelajaran berlangsung.  Masing-masing 
kelompok telah menunjukkan kerja sama yang baik selama pembelajaran berlangsung.  
Mereka terlihat aktif ketika merumuskan hipotesis, merencanakan percobaan, serta 
melaksanakan percobaan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada pada lembar kerja, 
sehingga kesistematisan dalam melakukan percobaan mulai terlihat kembali. 

Pada siklus IV, persentase aktivitas siswa sebesar 80,23% dengan kategori aktif dan 
mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan siklus III sebesar 4,26%.  Pada siklus ini, 
terlihat adanya peningkatan yang signifikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.  Secara 
umum aktivitas siswa tergolong aktif, mulai dari merumuskan hipotesis hingga mengambil 
kesimpulan.  Mereka menyadari bahwa keseriusan mereka mengikuti pembelajaran dengan 
lebih baik akan mempengaruhi hasil belajar mereka sendiri. 

Hasil analisis dari keempat siklus tersebut, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas siswa 
dalam berbagai aspek yang diamati, meskipun pada siklus II mengalami penurunan, namun 
pada siklus III dan IV kembali meningkat.  
 

Deskripsi aktivitas guru peneliti 
Pada siklus I, aktivitas guru peneliti tergolong baik sekali.  Meskipun demikian, ada beberapa 
indikator yang belum guru peneliti lakukan secara baik, misalnya membimbing siswa 
menentukan hipotesis, mengarahkan siswa dalam menyimpulkan hasil diskusi, volume suara 
yang kecil saat menjelaskan materi di dalam kelas, membimbing siswa untuk saling bekerja 
sama dalam kelompoknya.  

Pada siklus II, aktivitas guru dalam pembelajaran inkuiri lebih baik jika dibandingkan dengan 
siklus I. Sebagian besar aktivitas guru yang sesuai dengan pembelajaran inkuiri dapat 
diterapkan dengan baik sekali. Guru telah mengarahkan siswa untuk menyimpulkan hasil 
diskusi dengan baik sekali.  Selain itu, guru telah menunjukan adanya adanya kemajuan 
yang lebih baik saat membimbing siswa untuk merumuskan hipotesis.  Namun pada saat 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya belum dilakukan dengan lebih baik. 
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Pada siklus III, telah menunjukkan adanya peningkatan yang lebih baik dibandingkan dengan 
siklus I dan II. Kekurangan siklus ini adalah guru belum mampu memotivasi siswa dan 
menciptakan kondisi kelas yang kondusif untuk pembelajaran dengan lebih baik lagi. 

Pada siklus IV, pembelajaran inkuiri yang dikelola guru peneliti dinilai guru mitra semakin 
baik lagi bila dibandingkan tiga siklus sebelumnya.  Hal ini ini terlihat dari semua aspek 
aktivitas yang sesuai dengan pembelajaran inkuiri telah dilakukan guru peneliti dengan baik 
sekali, didukung oleh antusiasme dari siswa itu sendiri yang semakin baik dibandingkan 
siklus-siklus sebelumnya. 
 

Deskripsi hasil belajar siswa 
Berdasarkan data hasil belajar siswa, dapat dilihat bahwa rata-rata hasil belajar siswa 
mengalami penurunan pada siklus II, namun kembali meningkat pada siklus III dan IV. Pada 
siklus I, untuk ranah kognitif siswa mempunyai rata-rata sebesar 69,95 dengan kategori aktif.  
Nilai terendah 35 dan nilai tertinggi 90.  Pada siklus II , untuk ranah kognitif siswa mencapai 
64,11 dengan kategori cukup aktif.  Nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 90.  Pada siklus II ini 
mengalami penurunan karena pada siklus ini siswa masih belum melibatkan diri secara 
optimal dalam pembelajaran dan berakibat siswa tidak bisa menjawab dengan benar 
pertanyaan yang diajukan pada tes tertulis siklus II yang sebagian besar berhubungan 
dengan pengamatan hasil eksperimen dan pengenalan materi yang disampaikan guru 
peneliti.  Pada siklus III , untuk ranah kognitif siswa mencapai 77,50 dengan kategori aktif.  
Nilai terendah 37,50 dan nilai tertinggi 100.  Sedangkan pada siklus IV , untuk ranah kognitif 
siswa mencapai 83,26 dengan kategori aktif.  Nilai terendah 37,50 dan nilai tertinggi 100.  
Meningkatnya ranah kognitif siswa pada siklus III dan IV dikarenakan guru dalam hal 
penyampaian materi pelajaran telah baik, siswa memiliki antusias dalam belajar sehingga 
mereka tampak bersemangat dalam belajar. 

Pada siklus I, untuk ranah psikomotor memiliki rata-rata sebesar 50,36, pada siklus II 
mempunyai rata-rata sebesar 54,25, pada siklus III mempunyai rata-rata sebesar 66,94, dan 
pada siklus IV mempunyai rata-rata sebesar 73,61.  Meningkatnya rata-rata tersebut untuk 
setiap siklusnya dikarenakan percobaan yang dilakukan merupakan percobaan yang 
sederhana dan secara tidak sengaja sering mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.  

Pada siklus I, untuk ranah afektif mempunyai rata-rata sebesar 67,21, pada siklus II 
mempunyai rata-rata sebesar 68,29, pada siklus III mempunyai rata-rata sebesar 73,73, dan 
pada siklus IV mempunyai rata-rata sebesar 74,10.  Meningkatnya rata-rata tersebut untuk 
setiap siklusnya dikarenakan siswa memiliki antusias serta motovasi yang tinggi selama 
mengikuti pembelajaran dengan metode inkuiri, selain itu mereka sangat senang sekali 
dengan pembelajaran inkuiri karena mereka dapat terlibat lebih aktif dalam pembelajaran, 
dan mereka dapat menemukan sendiri konsep pengetahuan melalui pembuktian hipotesis 
atas permasalahan yang dihadapi.  Dengan meningkatnya ranah kognitif, psikomotor, dan 
afektif, maka hasil belajar siswa ikut meningkat.  
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SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran inkuiri yang dilaksanakan di SMP N 1 
Kotaagung, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:  1) rata-rata aktivitas siswa yang 
sesuai dengan aspek yang diamati selama pembelajaran inkuiri pada siklus I sebesar 60,14.  
Pada siklus II mengalami penurunan menjadi 57,78.  Sedangkan pada siklus III kembali 
meningkat sebesar 75,97, kemudian pada siklus IV lebih meningkat lagi menjadi 80,23; 2) 
rata-rata hasil belajar siswa terhadap pelajaran fisika setelah diterapkannya pembelajaran 
inkuiri pada siklus I sebesar 68,01.  Hasil belajar siswa pada siklus II menurun menjadi 
62,31.  Sedangkan pada siklus III meningkat menjadi 75,00, dan pada siklus IV menjadi lebih 
meningkat menjadi 80,41. 
 
Saran 
Berdasarkan hasil refleksi pada beberapa siklus pembelajaran inkuiri yang telah 
dilaksanakan di SMP N 1 Kotaagung, disarankan:  1) penerapan pembelajaran inkuiri 
hendaknya dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menyampaikan materi yang 
bersifat eksperimen dan konsep untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa; 2) 
hendaknya guru dapat meningkatkan penyajian eksperimen dan demonstrasi sesering 
mungkin agar siswa dapat lebih mudah menerima, memahami dan mengingat materi yang 
disampaikan;3) hendaknya alat yang digunakan dalam melaksanakan eksperimen dan 
demonstrasi merupakan alat-alat yang mudah dijumpai di sekitar lingkungan siswa, sehingga 
siswa dapat mencoba sendiri di luar kelas;4) guru harus lebih memperhatikan setiap anggota 
kelompok yang tidak hadir saat pembelajaran berlangsung, kemudian memberikan Lembar 
Kerja Kelompok yang menjadi tanggungjawab anggota kelompok yang tidak hadir kepada 
kelompoknya untuk dipelajari. 
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Abstract. Science Technology and Society is a learning approach which take students 
participation intensively through real science conditioning and its implementation on 
technology of society. This research is aim to study activity and students achievement on 
biology concept using Science Technology and Society approach. The study was conducted 
at students of class X SMAN 1 Muaradua OKU Selatan. The sample was chosen purposively 
random. Based on field observation on school which had learning low activity because of 
using conventional teaching method. The unit sample used was randomly sampled from the 
whole population. This experimentation used pretest-posttest unequivalent design. Data 
gained based on observation of on-task student‟s activity, using instrument activity, while 
formative test about Pollution subtopic was used to gain students achievement. The data 
gained was analyzed using t-test. The result shows that the Science-technology-and society 
approaches enhance the student‟s activity and achievement of Pollution subtopic 
significantly. Based on activity, 81% of students get very good and good criterion, which 70% 
of student‟s achievement on biology concepts, and 81,82%. Of students get mastery in 
learning of the topic.  
 
Keywords: Science Technology and Society approach, activity, student achievement.  
 

PENDAHULUAN 

Pada masa sekarang pembelajaran IPA, khususnya Biologi kurang dikaitkan dengan isu 
sosial dan teknologi yang ada di masyarakat lingkungan sekolah. Pengajaran biologi di 
sekolah semata-mata hanya berorientasi pada tuntutan kurikulum yang telah dituangkan di 
dalam buku teks.  Hal tersebutlah yang dapat menyebabkan kurang bermaknanya pelajaran 
biologi ini, sehingga menyebabkan aktivitas belajar siswa menjadi rendah dan pembelajaran 
cenderung pasif.  
 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Muaradua OKU Selatan, guru 
menjelaskan materi dengan didominasi oleh penggunaan metode ceramah dan kegiatan 
lebih berpusat pada guru. Aktivitas siswa dapat dikatakan hanya mendengarkan penjelasan 
guru dan mencatat hal-hal yang dianggap penting saja, padahal menurut Sardiman (2003 : 
95) aktivitas siswa tidak hanya mendengarkan dan mencatat saja tetapi lebih menitikberat 
kan pada aktivitas atau keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran. Penggunaan 
metode ceramah lebih cenderung menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang 
membosankan bagi anak didik. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi guru 
dan anak didik. Guru mendapatkan kegagalan dalam penyampaian pesan-pesan keilmuan 
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dan anak didik dirugikan. Akibatnya masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 
belajar biologi sehingga hasil belajar yang diperoleh belum memuaskan dan terbilang masih 
rendah.   
 
Dalam upaya meningkatkan penguasaan materi siswa terhadap konsep-konsep dan prinsip-
prinsip biologi serta meningkatkan literasi sains dan teknologi siswa, mestinya penyajian 
materi ajar biologi di sekolah selalu dikaitkan dan disepadankan dengan isu sosial dan 
teknologi yang ada dimasyarakat. Dalam hal ini, pendekatan yang sesuai dengan 
perkembangan IPTEK adalah pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM), karena 
pendekatan ini memungkinkan siswa berperan aktif dalam pembelajaran dan dapat 
menampilkan peranan sains dan teknologi di dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utama 
pendekatan STM ini adalah menghasilkan siswa yang cukup mempunyai bekal pengetahuan 
sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah dalam 
masyarakat (Iskandar, 1996 : 1). 
 
Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembelajaran sains dengan 
pendekatan STM memberikan hasil yang positif bagi siswa. Rasa bosan dan kurangnya 
minat siswa berkurang setelah dilakukan pembelajaran sains dengan pendekatan STM dan 
terjadi peningkatan minat dan rasa ingin tahu.  Hasil penelitian Myers dan Varrella (dalam 
Iskandar, 1994 : 5) menyatakan bahwa pembelajaran sains dengan pendekatan STM sangat 
efektif untuk meningkatkan penguasaan konsep,dan siswa lebih mampu menerapkan 
konsep-konsep sains yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh: 1) aktivitas belajar 
siswa dalam pembelajaran biologi dengan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat; 2)  
penguasaan materi biologi siswa dalam pembelajaran biologi dengan pendekatan Sains 
Teknologi Masyarakat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aktivitas 
dan penguasaan materi belajar siswa selama pembelajaran biologi dengan penerapan 
Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat. 
 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam: 1) membantu guru dalam 
menginformasikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan 
penguasaan materi pencemaran lingkungan; 2) meningkatkan kreativitas guru dalam 
mengajar sehingga pembelajaran tidak monoton; 3) meningkatkan kepekaan guru terhadap 
teknologi dalam konsep sains dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari; 4) 
meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep sains dan keterkaitannya dengan 
kehidupan sehari-hari khususnya biologi; 5) meningkatkan pemahaman siswa mengenai 
keterkaitan sains dan teknologi dalam kehidupan masyarakat. 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2006/2007 di SMA Negeri 
1 Muaradua OKU Selatan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA 
Negeri 1 Muaradua OKU Selatan. Sampel pada penelitian  ini di ambil secara acak yaitu 
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kelas X1 sebagai kelas kontrol yang terdiri dari 36 siswa yaitu siswa laki-laki 18 orang 
sedangkan siswa putri 18 orang dan kelas X2 sebagai kelas eksperimen yang terdiri dari 31 
siswa yaitu siswa laki-laki 14 orang sedangkan siswa putri 17 orang. 
 
Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari: 1) tahap perencanaan, kegiatan yang dilakukan dalam 
tahap perencanaan ini adalah orientasi lapangan, menetapkan waktu dan materi pokok 
penelitian, menentukan sampel penelitian, menyusun skenario pembelajaran, membuat 
silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP),  melaksanakan pembagian kelompok 
kelas eksperimen, membuat lembar observasi aktivitas, membuat soal sebagai bahan tes 
formatif untuk mengetahui penguasaan materi, membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) dan 
membuat lembar evaluasi penguasaan materi; 2) tahap pelaksanaan, kegiatan pelaksanaan 
pada kelas kontrol merupakan proses pembelajaran dengan pendekatan konvensional yaitu 
menggunakan metode ceramah. Urutan kegiatan secara garis besar adalah pendahuluan, 
kegiatan inti dan penutup. Pelaksanaan pada kelas eksperimen menggunakan pendekatan 
STM yaitu menggunakan metode eksperimen dan studi kasus. Urutan kegiatan secara garis 
besar adalah pendahuluan, tahap pembentukan pemberian issue/topik permasalahan 
tentang yang akan diselidiki, tahap aplikasi konsep (melalui penelusuran pustaka), tahap 
pemantapan konsep( prsesntasi/ diskusi kelas), dan tahap evaluasi (tes formatif).  
 
Jenis data pada penelitian ini diperoleh dari data kualitatif yang terdiri dari data observasi 
aktivitas siswa dan data kuantitatif  yang berupa hasil tes penguasaan materi siswa yang 
diambil pada akhir bab pembelajaran dengan Pendekatan STM. Teknik pengambilan data 
aktivitas siswa diperoleh dengan menggunakan instrumen lembar observasi. Dengan 
bantuan observer dilakukan pengamatan terhadap kegiatan yang relevan (on task). Perilaku 
siswa yang relevan dengan kegiatan pembelajaran (on task)  merupakan modifikasi dari 
Dienrich yang dikutip oleh Hamalik (2002:172 )  sebagai berikut : 1) kegiatan visual, yang 
didalamnya membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan dan pekerjaan 
orang lain; 2) kegiatan lisan (oral), seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberikan 
saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi dan interupsi, 3) kegiatan 
mendengarkan, seperti mendengarkan uraian percakapan, diskusi; 4) kegiatan menulis, 
laporan, angket; 5) kegiatan menggambar, membuat grafik  dan diagram; 6) kegiatan metrik, 
seperti melakukan percobaan; 7) kegiatan mental, seperti menanggapi, mengingat, 
memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan dan cara mengambil keputusan; 8) 
kegiatan emosional, seperti menaruh minat, bersemangat,  berani. 

 
Data aktivitas diambil setiap pertemuan dengan menggunakan lembar observasi terhadap 
aktivitas siswa.  Data ini di analisis dengan lembar pengamatan aktivitas siswa.  Data on task 
yang di dapat kemudian di analisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
     N 
  % on task =   X 100% 
     M 
Keterangan :   
 % On task= Persentase aktivitas siswa  
 N  = Jumlah kriteria off task yang dilakukan siswa 
 M  = Jumlah kriteria off task keseluruhan  
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Kriteria  aktivitas ditentukan sebagai berikut :  
Banyaknya  on-task kriteria 

≥ 7 Sangat baik (SB) 
4 – 6 Baik             (B) 
2-3 Kurang         (KB) 
≤ 1 Tidak baik    (TB) 

 

Tes yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang penguasaan materi siswa dilakukan 
setelah berakhirnya proses pembelajaran sedangkan alat pengumpul data yang digunakan 
adalah soal-soal evaluasi penguasaan materi dalam bentuk soal pilihan ganda dengan 
jumlah soal 25 dan pilihan jawaban a, b, c, d, dan e.  
 Jumlah jawaban benar 
 Nilai =  Jumlah soal keseluruhan    X 100 
 

Nilai penguasaan materi  diperoleh dari akhir pembelajaran. Sebelum tes diberikan pada 
siswa soal tersebut terlebih dahulu diujicobakan di luar sampel penelitian, untuk mengetahui 
kevaliditasan dan kereabilitasan soal tersebut. Hasil tes formatif diperoleh dari akhir 
pembelajaran dan di olah dengan menggunakan rumus : 
   ∑ Xi 

X    = 
      N 
Keterangan : 

X  =  Rata-rata tes formatif 
Σ Xi =  Jumlah nilai siswa dari hasil tes formatif 
N     =  Jumlah peserta tes (Thoha, 2001 : 94). 

 

Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dihitung berdasarkan Standar Ketuntasan 
Belajar Minimal (SKBM) yang ditetapkan sekolah, yaitu: tuntas, jika nilai ≥ 65; tidak tuntas = 
jika nilai < 65. 
 
Untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan, diperlukan suatu analisis data untuk 
memperoleh suatu kesimpulan.  Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t 
dengan langkah-langkah yaitu: uji Normalitas,  uji Kesamaan Dua Varians, uji Kesamaan dua 
rata-rata, dan  uji Perbedaan dua Rata-rata. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  
Hasil aktivitas belajar biologi siswa kelas X1 sebagai kelas kontrol dan X2 sebagai kelas 
eksperimen semester ganjil SMA 1 Muaradua Tahun Pelajaran 2006/2007 dengan 
penerapan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat dalam proses pembelajaran 
Pencemaran Lingkungan diperoleh melalui observasi.   
 
Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata persentase aktivitas belajar siswa on-task  pada kelas 
eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol, demikian pula dengan kriteria yang 
dicapainya. Kriteria aktivitas pada kelas kontrol cenderung berkisar pada baik (28% dan 
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kurang baik (53%). Sedangkan pada kelas eksperimen kriteria aktivitas  cenderung berkisar 
pada kriteria sangat baik.  
 
Tabel 1.   Aktivitas siswa (%) dalam pembelajaran dengan pendekatan Sains Teknologi 

Masyarakat (STM) 

Banyaknya  
 On-task 

∑ siswa (%) kriteria 

kontrol eksperimen 

≥ 7 6     (17) 81 (27) Sangat baik (SB) 

4 – 6 28   (10) 12 (4) Baik             (B) 

2-3 53   (19) 6   (2) Kurang         (KB) 

≤ 1 0 0 Tidak baik    (TB) 

 
    
Hasil penguasaan materi siswa diperoleh dari nilai tes formatif siswa kelas X1 sebagai kelas 
kontrol dan X2 sebagai kelas eksperimen semester ganjil SMA 1 Muaradua Tahun Pelajaran 
2006/2007 dengan penerapan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat pada meteri pokok 
pencemaran lingkungan. Tes formatif ini dilakukan sebanyak 1 kali yaitu setelah materi 
pokok selesai disampaikan. Penilaian penguasaan materi siswa ini berdasarkan kemampuan 
siswa dalam menjawab soal evaluasi penguasaan materi yaitu kemampuan kognitif siswa. 
Nilai penguasaan materi siswa tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Rata-rata penguasaan materi siswa pada pembelajaran 

 
Sampel 

 
N  

 
Rata-rata ± 
SD 

Uji  Kriteria (%) 

F t (0,05) tuntas Tdk 
tuntas 

Kelas Kontrol 36 61,11± 12,78 Fhit  1,19* 
F(α)= 1,76 

thit = 2,92* 
t(1-α) =1,69 

66,67 33,33 

Kelas Eksperimen 
 

33 
 

70,42 ± 13,93 81,82 18,18 

Keterangan: N = Jumlah siswa 
 
Dari Tabel 2 diketahui bahwa nilai rata-rata penguasaan materi siswa pada kelas eksperimen 
lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Setelah dianalisis data mempunyai varians yang sama, 
dan menunjukkan  perbedaan yang nyata.  Berdasarkan ketuntasan,  pada kelas eksperimen 
16% siswa lebih banyak yang tuntas dibandingkan kelas kontrol. Dengan demikian 
pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat pada materi 
pokok pencemaran lingkungan lebih berhasil apabila dibandingkan pembelajaran dengan 
menggunakan pendekatan konvensional. 
 

Pembahasan 

Aktivitas Belajar Siswa 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa melalui penerapan pendekatan Sains 
Teknologi Masyarakat, aktivitas siawa cenderung lebih terarah, hal ini berakibat pada 
berkurangnya aktivitas siswa yang tergolong off-task selama proses pembelajaran.  
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Berdasarkan analisis data aktivitas belajar, siswa yang melakukan kegiatan (on task) pada 
kelas eksperimen lebih banyak dari pada kelas kontrol, yaitu pada kelas eksperimen 93% 
kriteria baik dan 7 Kurang baik, sedangkan pada kelas kontrol 53% sisa beraktivitas kurang 
baik. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan 
pendekatan STM pada kelas eksperimen cenderung lebih banyak melakukan aktivitas yang 
relevan saat proses pembelajaran berlangsung dan pembelajaran ini bisa dikatakan berhasil, 
hal ini sesuai dengan pendapat Hopkins (1993: 105) yang menyatakan bahwa suatu proses 
pembelajaran dikatakan berhasil apabila aktivitas siswa yang tidak relevan dengan kegiatan 
pembelajaran (off task) semakin berkurang dan aktivitas siswa yang relevan dengan kegiatan 
pembelajaran (on task) semakin meningkat.  
 
Keadaan seperti di atas terjadi karena selama pembelajaran dengan menggunakan 
pendekatan STM  siswa akan terlibat secara aktif dan langsung berinteraksi dengan media 
belajar. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM membuat materi yang 
disampaikan oleh guru akan cepat di mengerti oleh siswa karena pada pembelajarannya 
pendekatan ini dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat menemukan suatu 
masalah, melakukan percobaan, dan memecahkan masalah tersebut sehingga siswa 
menemukan sendiri jawaban dari masalah yang sedang di hadapinya.  Dalam pembelajaran 
ini juga siswa mendapatkan pengalaman langsung dari proses pembelajaran dan kesimpulan 
dari pembelajaran dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran 
Biologi yang menggunakan pendekatan STM, siswa diberi kesempatan untuk menggunakan 
semua jenis potensinya dalam mendapatkan konsep pembelajarannya. Hal ini diduga akan 
mengarahkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Pada penelitian ini menggunakan topik 
Pencemaran Udara dan Polusi. Masalah yang diajarkan juga sangat mendukung 
penggunaan pendekatan ini, karena siswa seolah-olah diajak untuk menganalisis masalah 
yang berada di mayarakat. Sementara siswa sendiri merupakan bagian dari masyarakat 
tersebut. Ini adalah salah satu faktor pendukung tingginya aktivitas siswa dengan 
menggunakan pendekatan tersebut. Dalam pendekatan STM ini  tugas yang diberikan oleh 
guru jelas dan terstruktur, sehingga tugas siswa / masing-masing individu pun menjadi jelas, 
dan setiap siswa diminta untuk bertsnggung jawab oleh kelompoknya. 
 

Penguasaan Materi Siswa  
Hasil penguasaan materi siswa tentang pencemaran lingkungan dalam pembelajaran yang 
telah dilakukan menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM 
lebih baik dan dapat mengubah aktivitas para siswa menjadi lebih terarah (baik) pula.  Hal ini 
menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan ini dapat mempengaruhi penguasaan materi 
siswa. 
 
Pada pembelajaran STM, metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Dengan 
bereksperimen siswa mampu mencari dan menemukan sendiri kebenaran suatu teori yang 
sedang mereka pelajari. Siswa dapat menggali dan menemukan sendiri konsep-konsep 
dalam pembelajaran sehingga hasil yang diperoleh akan baik.  Hal tersebut sesuai dengan 
ungkapan Nurhadi (2004: 2) bahwa proses belajar lebih menarik dan berkesan jika anak 
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mengalami apa yang dipelajari, bukan mengetahuinya sehingga lebih dapat meningkatkan 
daya ingat siswa. 
 
Terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam penguasaan materi siswa yaitu 
berdasarkan hasil analisis data secara statistik dengan menggunakan uji t yakni kelas 
eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang berbeda dan memiliki perbedaan dua 
rata-rata, hal ini berarti bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Sains 
Teknologi Masyarakat mempengaruhi aktivitas dan penguasaan materi oleh siswa pada 
materi pokok pencemaran lingkungan.  Dengan kata lain, tingginya kemampuan dalam 
memahami konsep atau materi yang telah disampaikan dan tingginya kreativitas dalam 
pembelajaran disertai dengan sikap positif terhadap pembelajaran khususnya materi 
pencemaran lingkungan.  Hal ini terjadi karena model pembelajaran dengan menggunakan 
pendekatan STM dapat memotivasi siswa untuk lebih kreatif mengemukakan isu-isu atau 
masalah-masalah yang terjadi di masyarakat baik itu isu sosial maupun isu teknologi.  Selain 
itu, ide atau pendapat siswa secara perorangan maupun kelompok sangat dihargai dan 
semua siswa terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan.   
 
Dengan mengikuti kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam pembelajaran dengan pendekatan 
STM, siswa menyadari adanya suatu masalah dan mempunyai keinginan untuk 
memecahkan masalah tersebut serta kemudian menyimpulkan fakta-fakta yang ada 
hubungannya dengan masalah yang terjadi melalui pengamatan.  Untuk melatih siswa agar 
memiliki kreativitas yang tinggi dalam pendekatan STM di dalam semua kegiatan perlu 
dilaukan aktivitas yang optimal dari semua siswa.  Sehingga penguasaan materi dapat 
diperoleh dengan baik.  Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Yanger (2006 : 2), bahwa 
tujuan utama dari pembelajaran dengan pendekatan STM adalah siswa dapat memahami 
konsep sains dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari, bersikap ingin tahu, kritis, 
bertanggung jawab, mandiri, mempunyai minat untuk mengenal dan mempelajari kejadian 
dilingkungan sekitar, mampu menerapkan konsep sains serta mampu menggunakan 
teknologi yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah yang ditemukan dalam 
kehidupan sehari-hari.   
 
Dengan demikian berdasarkan penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pembelajran dengan 
menggunakan pendekatan sains teknologi masyarakat sangat efektif diterapkan pada proses 
pada proses pembelajaran biologi khususnya pada materi pencemaran lingkungan karena 
pada pembelajaran yang menggunakan pendekatan ini siswa terlibat langsung dalam proses 
pembelajaran, bekerjasama dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan dan 
tindakan terhadap masalah tersebut. 
 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh simpulan: 1) ada pengaruh 
pembelajaran dengan pendekatan sains teknologi masyarakat (STM) terhadap aktivitas 
belajar biologi siswa kelas X1 dan X2 SMA Negeri 1 Muaradua OKU Selatan Sumatera 
Selatan Tahun Pelajaran 2006/2007 pada materi pencemaran lingkungan dan aktivitas 



50, JPMIPA, Volume 9 Nomor 1,Januari 2008, 

  

 

belajar siswa yang relevan (on task) dengan pembelajaran pada kelas eksperimen lebih 
tinggi daripada kelas kontrol; 2) ada pengaruh pembelajaran dengan pendekatan sains 
teknologi masyarakat (STM) terhadap penguasaan materi biologi siswa pada materi 
pencemaran lingkungan dan nilai penguasaan materi siswa pada kelas eksperimen lebih 
tinggi daripada kelas kontrol. 
 
Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis 
menyampaikan saran: 1) pengajaran biologi dengan pendekatan STM sangat tepat 
digunakan dalam pembelajaran khususnya pada materi pencemaran lingkungan, karena 
terbukti aktivitas siswa yang relevan (on task) dan penguasaan materi oleh siswa dapat lebih 
baik, maka diharapkan agar para guru biologi dapat menggunakan pendekatan ini dalam 
kegiatan belajar mengajar; 2) melakukan penelitian lanjutan penggunaan pendekatan STM 
pada sekolah yang memiliki alat-alat praktikum biologi yang lengkap  
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EFEKTIVITAS PEMAHAMAN MATERI STRUKTUR LAPISAN BAWAH PERMUKAAN BUMI 
UNTUK  MENDETEKSI RESAPAN LIMBAH MELALUI  

METODE GEOLISTRIK RESISTIVITY  

 

I Wayan Distrik
 

Dosen Program Studi Pendidikan Fisika, PMIPA, FKIP Univ. Lampung 
 
 

Abstract. Learning consep  of electric the understanding pass through modeling with apply 
electric teoritic like as Laplace low, potencial electric, conductivitas electric and resitivity.  
Applying electric teoritic in physics model can used pass throygh geolistric method.  Because 
geolistric method is  very good for  shallow explorations, so can used in geophysics 
explorations as depth basics stone, livelihood water, and geothermal explorations. The 
measuared electrict current carried out  with injection electrict current in contamination waste 
media and  potensial   appear result current injection is measured via potensial electrode.  
The analisis  data result measuring is used by RESIS2D program.  The research aim to know 
is geolistric resistivity methode can used  learning model in detection waste absorption under  
surface land, to know is the configuration schlumberger, Winner and Dipole-dipole can used 
absorption waste, and to know the compiguration is verry good in the detection absorption 
waste.  The research result that the geolistric resistivity methode can used learning model in 
detection liquid waste under surface land.  Schlumberger, Winner and Dipole-Dipole 
configuration can used detectioen absorption liquid waste under sueface land. Schlumberger-
Winner configuration is veery good to detection obsorption liquid waste uner surface land.  
Geolistrik learning model can make easy understanding layer in  the earth. 
 
Keywords : Geolistric,  Resistivity, Schlumberger, Winner, Dipole-dipole. 
 

PENDAHULUAN 

Banyak mahasiswa belum paham bagaimana menerapkan teori kelistrik dalam bumi. Mereka 
hanya mengenal teori-teori kelistrikan melalui rumus-rumus, tetapi tidak tahu dimana teori itu 
diterapkan terutama di dalam bumi.  Dan sangat mustahil setiap pembelajaran struktur bumi 
kita harus menggali tanah sedalam 3 samapi 4 meter untuk mengetahui kandungan mineral 
yang ada dalam tanah tersebut.  Metode geolistrik amat baik untuk eksplorasi dangkal 
sehingga banyak dipakai dalam eksplorasi geofisika seperti penentuan kedalaman batuan 
dasar, pencarian reservoir air, dan eksplorasi geothermal. Fried (1975) memperkenalkan 
sistem monitoring profil resistivity konfigurasi Schlumberger untuk mengamati gerakan air 
garam. White (1988) melakukan monitoring arah dan kecepatan aliran ground water dengan  
metode resistivity   menggunakan konfigurasi Schlumberger dan Wenner.  Dalam 
pembelajaran kelistrikan kita banyak mengenal hukum-hukum dalam kelistrikan seperti 
Hukum Laplace, metoda potensial, teori konduktivitas dan resistivitas.  Dalam pemodelan 
geolistrik kita akan menerapkan teori laplace, metode potensial, konduktivitas dan 
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resistivitas.  Dengan penerapan teori  tersebut di atas kita dapat mempelajari tentang struktur 
lapisan tanah di bawah permukaan bumi yang tercemar limbah cair yang   mempunyai 
kandungan senyawa anorganik dari berbagai jenis logam seperti Mg, Zn, Al, Mn, senyawa 
nitrogen  dan sianida (Oliveira et al., 2001).  Limbah cair mempunyai konduktivitas lebih 
besar dibandingkan dengan air atau mempunyai resistivitas yang rendah.   

 
Sifat-sifat listrik suatu formasi dapat digambarkan oleh tiga parameter dasar, seperti 
konduktivitas listrik, permeabilitas magnet, dan permitivitas dielektrik (Williams, 1986).  
Besaran arus listrik akan diperoleh dengan cara menginjeksikan arus ke dalam bumi dan 
mengukur beda potensialnya, sehingga kita mendapatkan nilai resistivitas dari bahan yang 
dilalui oleh arus tersebut.  Dalam metoda geolistrik  ada beberapa macam konfigurasi  
seperti, Wenner, Schlumberger, dipole-dipole dan pole-dipole (Telford, et al., 1990). 
Konfigurasi Wenner ada tiga yaitu Wenner Alpha,Wenner Beta dan Wenner Gama (Loke, 
1999). Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan konfigurasi Schlumberger, Wenner 
dan dipole-dipole.  

 
Untuk ruang homogen isotropi maka  adalah konstanta  skalar dalam ruang vektor, 

sehingga persamaan (2.5) menjadi:  

02  V  (persamaan Laplace)                 E.1 

Ini adalah bentuk  fungsi potensial harmonik derajat dua. Persamaan tersebut juga berlaku 
pada kondisi  batas dua medium yang memiliki konduktivitas berbeda. Dengan mengunakan 

syarat batas misalnya dua medium homogen isotropis dalam arah x dengan konduktivitas 1  

dan 2 , maka berlaku: 
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dengan: 
1x

E = komponen tangensial 

1z
E = komponen normal 

Karena simetri bola , potensial hanya sebagai fungsi jarak r dari sumber, selanjutnya dengan 
menerapkan koordinat bola persamaan (E.2) dapat ditulis: 
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Potensial oleh Sumber  Arus Listrik 
Misalkan di dalam bumi yang homogen isotropik, ada sebuah elektroda C(x,z) yang terangkai 
dengan elektroda lain di permukaan tetapi  berjarak cukup jauh sehingga gangguannya 
dapat diabaikan. Elektrode C(x,z) dapat dipandang sebagai titik sumber yang memancarkan 
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arus listrik ke segala di dalam bumi dengan hambatan jenis  . Equipotensial di setiap titik di 

dalam bumi membentuk permukaan bola dengan jari-jari r. Arus listrik dari titik elektrode 
C(x,z) mengalir keluar bola secara radial kesegala arah sebesar: 

            I = 4 A
dr

dV
rJr  44 22   

 

Secara geometris, persamaan Laplace dalam kordinat bola dapat diterapkan pada kasus ini 
dan diperoleh kembali solusi yang diberikan oleh persamaan (E.3)  dengan konstanta B=0. 

Kondisi bidang batas pada z=0 dengan anggapan 0udara , maka 
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Dalam hal ini  arus mengalir melalui permukaan setengah bola menjadi 

I = 2 A
dr

dV
rJr  22 22  , dengan    
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Persamaan E.4 adalah persamaan equipotensial permukaan setengah bola yang tertanam                     
seperti Gambar 2 .  

 

Gb.2 Equipotensial dan garis arus dari dua

                     titik sumber di permukaan Bumi

A

C1
C2

L

P1
P2V

 

 
Perubahan potensial sangat drastis pada daerah dekat sumber arus, sedangkan pada 
daerah antara C1 dan C2 gradien potensial kecil dan mendekati linier (M.I. Tachyudin Taib, 
1999). Dari alasan ini, pengukuran potensial paling baik dilakukan pada daerah di antara C1 
dan C2 yang mempunyai gradien potensial linear. Untuk menentukan perbedaan potensial 
antara dua titik yang ditimbulkan oleh sumber arus listrik C1 dan C2, maka dua elektroda 
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potensial misalnya P1 dan P2 ditempatkan di dekat sumber  seperti pada Gambar 2 di atas.  
Arus pada kedua  elektroda C1 dan C2 adalah sama tetapi arahnya berlawanan sehingga 

12 AA  , dengan demikian potensial total pada titik P1 dapat dituliskan sebagai: 
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Dengan cara yang sama diperoleh potensial pada titik P2 yaitu: 
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 Akhirnya, diperoleh perbedaan potensial antara titik 1P  dan 2P yaitu: 
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Susunan seperti ini berkaitan dengan empat elektroda yang terbentang secara normal 
digunakan dalam pekerjaan medan resistivity. 
         
Konfigurasi Schlumberger adalah salah satu dari sejumlah konfigurasi dengan 
                     r1 = r4 = an  dan    r2 = r3 = a(n+1), dengan n= 1, 2, 3… 

  V =Vp1-Vp2  = 
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2    untuk konfigurasi dipole-dipole  

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini ditentukan beberapa langkah yang 
dilakukan dalam metodologi penelitian sebagai berikut :  

 
Alat dan Bahan yang digunakan 
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: seperangkat alat resistivity 
meter, bak  kaca, polutan cair / limbah cair, tanah, dan pasir. 
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Teknik Pengambilan Data  
1. Menyusun rangkaian alat resistivity meter seperti pada gambar 3.3 untuk konfigurasi 

schlumberger dengan jarak AM=BN  = n kali MN (n=1, 2, 3, …). 
2. Mengaktifkan resistivity meter, kemudian mengalirkan arus listik ke-medium pasir. 
3. Mencatat arus listrik yang mengalir (I), potensial diri (Vsp), dan beda potensial antara 

dua titik elektroda. 
4. Menginjeksi medium  pasir dengan polutan cair dari limbah pabrik, pada penelitian ini  

injeksi polutan dilakukan pada titik dekat permukaan pasir bagian tengah bak. 
5. Melakukan pengukuran seperti pada langkah 1 sampai 3, kira-kira 3 jam setelah 

penginjeksian polutan. 
6. Mengulangi langkah 4 sampai 5  masing-masing dengan penambahan jumlah  

polutan yang sama. 
7. Mengulangi langkah 1 sampai 6 dengan konfigurasi   Wenner dan dipole-dipole. 

      8.  Nilai resistivitas semu dari hasil perhitungan diolah dengan menggunakan    
            program RES2DINV untuk inversi 2 dimensi.  

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  
Data resistivitas semu hasil pengukuran diolah dengan menggunakan program komputer 
RES2DINV.EXE. Secara lengkap hasil pengukuran pada media dengan permukaan datar 
dapat dilihat pada tabel 4.1, 4.2,  4.3 dan gambar 4.1, 4.2, 4.3 
 
Tabel 4.1.  Data resistivitas limbah pada media pasir, tanah dan campuran pasir dan tanah 

pada permukaan datar. 

Media Jenis Limbah Resistivitas (ohm.m) 

Pasir  

Karet 108 – 167 

Tahu 71,1 – 121 

Singkong 65,3 – 114 

Sampah 41,6 – 81 

Tanah  

Karet 49,4 – 105 

Tahu 32,6 – 77,9 

Singkong 22,9 – 58,4 

Sampah 10,4 – 31,9 

Campuran  

Karet 59,3 – 98,1 

Tahu 42,8 – 76,6 

Singkong 38,5 – 61,9 

Sampah 17,4 - 62,7 
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Gambar 4.1   Bentuk inversi 2D resistiviti limbah karet  dengan konfigurasi Schlumberger 

pada permukaan datar 
 
 
Tabel 4.2  Variasi harga resistivitas setiap jenis limbah pada media datar dengan  
                 konfigurasi Wenner 
 

Media Jenis Limbah Resistivitas (ohm.m) 

 

Pasir 

Karet 

Tahu 

Singkong 

Sampah 

110 – 185 

72,9 – 135 

66,7 – 126 

44,6 – 105 

 

Tanah 

Karet 

Tahu 

Singkong 

Sampah 

50,8 – 94,3 

31,4 – 62,9 

23,0 – 63,1 

10,7 – 44,8 

 

Campuran 

Karet 

Tahu 

Singkong 

Sampah 

60,5 – 108 

42,7 – 80,9 

32,3 – 67,3 

16,7 – 61,4 
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Gambar 4.2  Bentuk inversi 2D resistiviti limbah karet  dengan konfigurasi Wenner pada  

permukaan datar 
 
 
 
Tabel 4.3  Nilai resistivitas keempat jenis limbah pada permukaan datar dengan konfigurasi 

dipole-dipole 
 

Media Jenis Limbah 
Resistivity 
(Ohm.m) 

Pasir 

Karet 108 – 189 

Tahu 72,6 – 234 

Singkong 67 – 124 

Sampah 45,1 – 183 

Tanah 

Karet 54,8 – 110  

Tahu 31,9 – 91,5  

Singkong 26,3 – 80,9  

Sampah 12,1 – 49.1 

Campuran  

Karet 63,3 – 134 

Tahu 39,1 – 106  

Singkong 30,6 – 76,9  

Sampah 18,1 – 73 
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Gambar 4.3  Bentuk inversi 2D resistiviti limbah karet dengan konfigurasi  Dipole-dipole pada  

permukaan datar 
 
 
Pembahasan 
Harga resistivitas untuk permukaan datar pada setiap jenis limbah dengan konfigurasi 
Schlumbeger bervariasi antara 10,4 ohm meter sampai dengan 167 ohm meter. Media 
pertama menggunakan lapisan pasir dengan permukaan datar,keempat jenis limbah 
diinjeksikan kedalam pasir secara bergantian.  Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh 
resistivitas limbah karet adalah 108 ohm meter sampai dengan 167 ohm meter, tahu 71,1 
ohm meter sampai dengan 121 ohm meter, singkong 65,3 ohm meter sampai dengan 114 
ohm meter, dan sampah 41,6 ohm meter sampai dengan 81 ohm meter .  Berdasarkan data 
diatas   konduktivitas karet sangat kecil dibandingkan  ketiga limbah lainya, hal ini 
disebabkan limbah karet merupakan jenis limbah yang polimer, sehingga resistivitasnya 
hampir sama dengan air.  
  
Media yang kedua menggunakan lapisan tanah, sama halnya dengan media pertama 
keempat jenis limbah diinjeksikan kedalam tanah secara bergantian,  hasil pengukuran 
diperoleh resistivitas limbah  berkisar antara 10,4  ohm meter sampai dengan 105 ohm 
meter, untuk limbah karet 49,4 ohm meter sampai dengan 105 ohm meter, tahu 32,6 ohm 
meter sampai dengan 77,9 ohm meter, singkong 22,9 ohm meter sampai dengan 58,4 ohm 
meter, dan sampah 10,4 ohm meter sampai dengan 31,9 ohm meter, berdasarkan dari data 
hasil pengkuran pada media ini, jenis limbah karet menunjukan i nilai resistivitas paling besar 
dibandingkan dari ketiga jenis limbah lainya, hal ini disebabkan limbah  karet merupakan  
polimer yang hampir sama dengan air.  
 
Sedangkan untuk media yang ketiga menggunakan lapisan campuran antara pasir dengan 
tanah, setelah dilakukan pengukuran dengan menginjiksikan keempat jenis limbah kedalam 
media campuran ini, dihasilkan nilai resistivitas berkisar antara 17,4 ohm meter sampai 
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dengan 98,1 ohm meter, untuk limbah karet 59,3 ohm meter sampai dengan 98,1 ohm meter, 
tahu 42,8 ohm meter sampai dengan 76,6 ohm meter, singkong 38,5 ohm meter sampai 
dengan 61,9 ohm meter, dan sampah 17,4 sampai dengan 62,7 ohm meter.  Berdasarkan 
dari data hasil pengukuran diatas, sama halnya dengan media pertama dan kedua untuk 
limbah karet memiliki nilai resistivitas paling besar dibandingkan dengan ketiga jenis limbah 
lainya.  
 
Berdasarkan hasil pengukuran dari ketiga media yaitu media pertama adalah pasir, media 
yang kedua adalah tanah, dan media yang ketiga adalah campuran antara pasir dengan 
tanah, disini menunjukan bahwa harga resistivitas untuk ketiga media yang mempunyai 
resistivitas tinggi adalah karet dan yang memiliki resistivitas rendah adalah sampah,  hal ini 
disebabkan sampah memiliki kadar logam yang tinggi sehingga konduktivitas sampah lebih 
tinggi dari pada karet.  Sedangkan karet memiliki resistivitas tinggi karena jenis limbah ini 
merupkan polimer dengan demikian konduktivitas karet sangan rendah dibandingkan dari 
ketiga jenis limbah lainya.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat harga resistivitas limbah dari 
gambar inversi 2D pada lampirah 1. Ke empat jenis limbah pada ketiga media,  terlihat makin 
dalam dasar media, nampak harga resistivitynya semakin besar, hal ini disebabkan limbah 
tersaring oleh media sehingga pada daerah yang  berwarna biru merupakan daerah yang 
memiliki konduktivitas tinggi yang banyak terdapat pada  limbah, sedangkan pada daerah 
makin ke bawah media limbah akan semakin tersaring, sehingga konduktivitasnya akan 
semakin kecil yang ditunjukan dengan berbagai macam warna dengan harga resistivitas 
yang berbeda. 
 
Hasil yang tidak jauh berbeda  dengan pengukuran dengan konfigurasi dipole-dipole pada 
media pasir dengan permukaan datar, nilai resistivitas untuk jenis limbah karet terletak dalam 

rentangan 108 – 189 .m. Untuk jenis limbah tahu nilai resistivitas berkisar antara 72,6 – 234 

.m. Sedangkan limbah singkong resistivitasnya berkisar antara 67 - 124 .m. Dan nilai 

resistivitas limbah sampah berkisar antara 45,1 – 183 .m. 
Sedangkan pada media tanah dengan permukaan datar nilai resistivitas untuk jenis limbah 

karet terletak dalam rentangan 54,8 – 110 .m. Untuk jenis limbah tahu nilai resistivitas 

berkisar antara 31,9 – 91,5 .m . Sedangkan limbah singkong resistivitasnya berkisar antara 

26,3 – 80,9 .m. Dan nilai resistivitas limbah sampah berkisar antara 12,9 – 49,3 .m.  Pada 
media campuran pasir dan tanah dengan permukaan datar ini, nilai resistivitas untuk jenis 

limbah karet terletak dalam rentangan 63,3 – 134 .m. Untuk jenis limbah tahu nilai 

resistivitas berkisar antara 39,1 – 106 .m. Sedangkan limbah singkong resistivitasnya 

berkisar antara 30,6 – 76,9.m. Dan nilai resistivitas limbah sampah berkisar antara 18,1 – 

73  .m.  Bentuk RES2D untuk masing-masing konfigurasi disajikan pada gambar 4.1,4.2 
dan 4.3.  Dengan demikian model geolistrik resistivity sangat baik dalam memahami struktur 
lapisan bawah permukaan bumi.  Model geolistrik resistivity dapat menggambarkan lapisan-
lapisan tanah yang  terkontaminasi oleh limbah cair.  Dengan demikian  pemamahan tentang 
struktur lapisan bawah permukaan bumi melalui model geolistrik resistivity menjadi lebih 
mudah. 
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SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan 
Berdasarkan hasil pengukuran dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) metode 
geolistrik resistivitas  dapat dipakai sebagai model pembelajaran dalam mendeteksi resapan 
limbah  cair dalam tanah; 2) konfigurasi elektroda Schlumberger, Wenner, dan Dipole-dipole 
dapat digunakan sebagai model pembelajaran dalam mendeteksi adanya resapan limbah 
cair; 3) metode Geolistrik dengan konfigurasi Schlumberger dan Winner  paling baik dalam 
mendeteksi resapan limbah cair yang meresap dalam tanah.    

 
Saran 
Dalam pengukuran dengan geolistrik resistivitas, konfigurasi Schlumberger  dan Winner 
memberikan hasil yang sesuai dengan model yang dibuat dan sangat jelas bentuk struktur 
lapisan bawah permukaan, sehingga lebih mudah dalam memahami aliran arus dan beda 
potensial serta jenis limbah yang mencerarinya, maka dapa kami sarankan dalam 
pengukuran di lapangan untuk permukaan datar dapat menggunakan konfigurasi  
Schlumberger atau Winner. 
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Abstract. The aim of this research are;  (1)  to know students activities description, (2)  to 
know students achievement description by using cooperative learning type Numbered Head 
Together (NHT).This research was done in SMP Negeri 4 Banjit especially in class VIIA that 
consist of 28 students. The research consist of 3 cycles that each cycle consist of 4 steps 
that are : planning, action, evaluation and reflection. Data was collected by test, observation 
sheetfor activities and observation sheet for teaching process.The result of the research are ; 
(1)  students activities increased ; 605 in first cycle, 67% in second cycle an 76% in thirtd 
cycle;  (2)  students achievement also increased that ware 6,0 in first cycle, 6,6 in second 
cycle and 7,1 in third cycle. 
 
Keywords : cooperative learning type numbered head together, activities, achievement. 
 
 

PENDAHULUAN 

Interaksi belajar mengajar atau interaktif edukatif yaitu interaksi yang berlangsung dalam 
suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran. Mengajar adalah suatu kegiatan yang 
mempunyai tujuan dalam proses pembelajaran, kegiatan ini diarahkan untuk mencapai 
keterlaksanaan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP 
Negeri 4 Banjit di kelas VIIA semester ganjil tahun pelajaran 2007/2008 rata-rata hasil belajar 
fisika siswa masih di bawah standar ketuntasan belajar yang ditetapkan yaitu 6,5. Hal ini 
terlihat dari hasil rata-rata uji blok diperoleh sebesar 6,0. Rendahnya hasil belajar fisika siswa 
ini merupakan dampak dari berbagai masalah yang muncul dalam pembelajaran.  
Permasalahan yang terlihat adalah kurangnya aktivitas siswa saat mengikuti pelajaran 
dimana siswa hanya bertindak sebagai pendengar sehingga siswa menjadi pasif, guru masih 
menjadi peran utama dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, di dalam kelas masih banyak 
siswa yang tidak memperhatikan pelajaran dari guru atau tidak aktif ketika proses 
pembelajaran berlangsung.  
 
Siswa kelas VIIA SMP Negeri 4 Banjit memiliki kemampuan akademik yang berbeda, selama 
ini siswa terkesan masih belajar secara individual dan masih kurang terjalin hubungan kerja 
sama antar siswa sehingga siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi terkesan lebih 
memahami pelajaran dan siswa yang memiliki akademik rendah akan merasa tertinggal. 
Faktor lain yang menyebabkan rendahnya hasil belajar adalah disebabkan pembelajaran 
masih menitikberatkan guru sebagai peran utama dalam pembelajaran. Guru di kelas lebih 
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banyak menjelaskan, memberikan catatan dan memberikan soal. Sementara itu,  
pembelajaran yang diharapkan adalah pembelajaran yang memuat kegiatan siswa, sehingga 
siswa terlihat langsung dalam pembelajaran. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh guru 
untuk membuat siswa tertarik pada pelajaran fisika diantaranya pada pemilihan strategi 
pembelajaran. 
 
Strategi pembelajaran yang sesuai dan tepat diharapkan dapat memotivasi siswa sehingga 
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar fisika. Salah satu strategi dalam pembelajaran 
adalah menerapkan pembelajaran kooperatif. Burns dan Grafes (dalam Erni, 1999:3) 
menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif siswa akan terdorong untuk menemukan dan 
memahami konsep yang sulit dan dapat mendiskusikan masalah-masalah tersebut dengan 
teman sebayanya. Hal ini berarti guru dapat melibatkan siswa yang memiliki kemampuan 
fisika lebih untuk membantu rekan-rekannya yang memiliki kemampuan fisika kurang dalam 
menyelesaikan soal-soal fisika dan memahami konsep. Berdasarkan hasil beberapa 
penelitian yang menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan aktivitas 
dan hasil belajar. Oleh karena itu, diharapkan pembelajaran kooperatif tipe kepala bernomor 
(Numbered Head Together) dapat menjadi alternatif penerapan strategi pembelajaran karena 
dirasa pembelajaran kooperatif tipe kepala bernomor (Numbered Head Together) cocok 
untuk karakteristik siswa di kelas VIIA SMP Negeri 4 Banjit tahun pelajaran 2007/2008. 
 
Kehidupan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sangat mengutamakan azas gotong 
royong. Begitu juga di dalam suatu kelas guru harus dapat membimbing siswanya untuk 
dapat saling berinteraksi dengan baik. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang 
didasari azas gotong royong dan kerja sama. Banyak ahli pendidikan mengemukakan 
secara lugas pengertian pembelajaran kooperatif.  Pengertian menurut ahli tersebut diantaranya 
yaitu. Menurut Karli dan Yuliaritiningsih dalam Reby (2007 : 7) model  pembelajaran kooperatif 
adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama 
dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam struktur kerja sama yang teratur dalam 
kelompok, yang terdiri atas dua orang atau lebih. Seiring dengan itu, Lie (2004 : 12) menyatakan 
bahwa pembelajaran kooperatif adalah sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak 
didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur, dimana dalam 
sistem ini guru bertindak sebagai fasilitator. 
 
Teknik Kepala Bernomor (Numbered Head Together) dikembangkan oleh Spencer Kagan 
(dalam Nurhadi, 2003: 67). Teknik ini melibatkan banyak siswa untuk mendiskusikan materi 
pelajaran sehingga materi pelajaran dapat tercapai secara keseluruhan.  Dalam pembelajaran 
ini siswa secara adil diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka, dan 
mendiskusikan secara bersama-sama jawaban yang paling tepat.  Langkah-langkah pelaksanaan 
pembelajaran kooperatif tipe kepala bernomor (Numbered Head Together) dalam Nurhadi dkk 
(2003: 67) adalah sebagai berikut: 1) penomoran (Numbering); 2) Pengajuan pertanyaan 
(Questioning);3) Berfikir bersama (Head Together; dan 4) Pemberian jawaban (Answering).  
. 
Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh 
siswa dalam kegiatan proses pembelajaran, karena tanpa adanya aktivitas belajar proses 
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pembelajaran tidak mungkin terlaksana. Menurut Suardi yang dikutip oleh Djamarah dan Zain 
(2002: 47), ciri-ciri belajar mengajar antara lain yaitu ditandai dengan aktivitas anak didik 
merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Aktivitas anak didik 
dalam hal ini baik secara f sik maupun secara mental. Tidak ada gunanya melakukan belajar mengajar 
kalau anak didiknya hanya pasif, karena anak didiklah yang belajar, maka mereka yang harus 
melakukannya. Aktivitas dalam belajar itu selalu berkaitan antara aktivitas fisik dengan aktivitas 
mental.  Seperti yang dikemukakan oleh Sardiman (1996 : 98) bahwa aktivitas belajar adalah aktivitas 
yang bersifat fisik (jasmani) dan mental (rohani). Menurut Sardiman (1996: 95) pada prinsipnya 
belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada 
belajar kalau tidak ada aktivitas. 

 
Setelah berakhimya suatu proses belajar dan pembelajaran maka siswa memperoleh suatu 
hasil belajar. Menurut Dimyati (1999: 3) hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi dari tindak 
belajar dan tidak mengajar. Bagi guru mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, dari 
sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhimya penggal dan puncak proses belajar. Sedangkan 
dari sisi guru hasil belajar merupakan suatu pencapaian tujuan pengajaran.Dari pemyataan di 
atas hasil belajar adalah hasil dari sebuah interaksi yang tidak lain merupakan aktivitas baik aktivitas 
guru dengan siswa maupun aktivitas siswa dengan siswa.Sejalan dengan itu Ahmadi (1984 : 35) 
mengemukakan bahwa hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam suatu usaha, dalam hal 
ini usaha belajar dalam perwujudan prestasi belajar siswa yang dapat dilihat pada nilai setiap 
mengikuti tes. Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999 : 12) hasil belajar dapat dibedakan 
menjadi dampak pengajaran dan dampak pengiring. Dampak pengajaran adalah hasil yang dapat 
diukur seperti tertuang dalam nilai rapor dan angka dalam ijazah. Sedangkan dampak pengiring 
adalah terapan pengetahuan dan kemampuan di bidang lain yang merupakan transfer belajar. 

 
 

METODE PENELITIAN 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII A pada  SMP Negeri 4 Banjit semester ganjil tahun 
pelajaran 2007/2008, dengan jumlah siswa 28 orang terdiri dari 10 orang siswa laki-laki dan 
18 orang siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai 
dengan Oktober 2007 di SMP Negeri 4 Banjit kelas VII A semester ganjil tahun pelajaran 
2007/2008 yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) hasil belajar fisika siswa rendah 
dibandingkan dengan kelas lain; 2) aktivitas siswa dalam pembelajaran kurang; 3) guru 
masih berperan sebagai aktor utama dalam pembelajaran. 

 
Pada penelitian ini siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil, yang beranggotakan 5 
orang dengan menggunakan teknik acak berstrata. Siswa-siswa terlebih dahulu dikelompok-
kan secara homogen atas dasar jenis kelamin dan atas dasar kemampuannya (tinggi, 
sedang, rendah). Setelah itu secara acak siswa diambil dari berbagai kelompok homogen 
tersebut dan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok belajar yang heterogen. Kemudian 
untuk menentukan tempat duduk siswa disusun tiap kelompok untuk saling bertatap muka 
yang terpisah dengan kelompok lainnya. Susunan kelompok dalam bentuk berhadap-
hadapan. Hal ini agar antar anggota kelompok dapat saling bekerja sama dengan baik. 
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Secara umum siklus penelitian tindakan kelas menggunakan prosedur menurut Hopkins 
(dalam Mayurintha, Reby, 2007:23) yaitu (1)  Tahap perencanaan;  (2)  Tahap pelaksanaan;  
(3)  Tahap evaluasi;  (4)  Tahap refleksi. 
 
Data yang diperoleh setelah diadakan penelitian ini adalah data berupa:1) data kualitatif,  
berupa data aktivitas siswa selama siswa selama proses dan data pengelolaan pembelajaran 
oleh guru selama proses pembelajaran; 2) data kuantitatif, berupa hasil tes siswa. Selama 
pembelajaran berlangsung diadakan observasi untuk mengamati aktivitas siswa selama 
diadakan pembelajaran. Untuk mencatat bagaimana yang dilakukan oleh siswa dengan 
menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Data pengelolaan pembelajaran diperoleh 
dari hasil observasi oleh observer melalui lembar observasi pengelolaan pembelajaran yang 
disesuaikan dengan tahap-tahap pembelajaran kooperatif tipe kepala bernomor (Numbered 
Head Together). Data hasil belajar diperoleh dari tes hasil belajar yang diberikan di akhir 
siklus. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada siklus I, diperoleh data banyaknya siswa yang tergolong aktif dalam pembelajaran 
dengan persentase sebanyak 14%, banyaknya siswa yang tergolong cukup aktif dalam 
pembelajaran dengan persentase sebanyak 36%. Banyaknya siswa yang tergolong kurang 
aktif dengan persentase sebanyak 50%. Rata-rata aktivitas siswa pada pembelajaran siklus I 
mencapai 60,00 dan termasuk dalam kategori cukup aktif. Dari 28 siswa yang mengikuti tes 
hasil belajar terdapat 39% memiliki ketuntasan belajar dan 51% dikategorikan tidak tuntas 
karena nilai belajar lebih kecil dari 65. Nilai hasil rata-rata hasil belajar yang diperoleh siswa 
adalah 6,00 dan dikategorikan tidak tuntas. 
 
Pada siklus II, sebanyak 25% siswa termasuk dalam kriteria aktif, 50% siswa termasuk 
dalam kategori cukup aktif dan 25% tergolong kurang aktif. Nilai rata-rata aktivitas siswa 
selama pembelajaran di siklus II mencapai 67 dan tergolong cukup aktif. Pada pembelajaran 
di siklus II ini aktivitas siswa cenderung lebih aktif daripada aktivitas siklus I dari 28 siswa 
yang mengikuti tes hasil belajar, terdapat 54% dikategorikan tuntas. Sedangkan 45% siswa 
masih dikategorikan tidak tuntas.  Nilai rata-rata hasil belajar yang diperoleh siswa adalah 6,6 
dan dikategorikan tidak tuntas. Hasil tes belajar pada siklus II terjadi peningkatan sebesar 
0,6%.  Nilai tertinggi yang diperoleh pada siklus II adalah 80 sedangkan nilai terendah adalah 
50. Jumlah siswa yang mencapai nilai antara 50 – 60 sebanyak 13 orang siswa dan untuk 
rentang 70 – 80 sebanyak 15 orang siswa. 
 
Pada siklus III diperoleh data banyaknya siswa yang tergolong aktif dalam pembelajaran 
sebanyak 36%, banyaknya siswa yang tergolong cukup aktif dalam pembelajaran sebanyak 
53%, dan banyaknya siswa yang tergolong kurang aktif sebesar 11%. Dari 28 siswa yang 
mengikuti tes hasil belajar terdapat persentase sebanyak 79% siswa memiliki ketuntasan 
belajar. Sedangkan persentase sebanyak 21% siswa belum tuntas. Nilai rata-rata hasil 
belajar yang diperoleh siswa adalah 70 dan dikategorikan tuntas. Nilai tertinggi yang 
diperoleh adalah 80 dan nilai terendah 60. Pengelolaan kelas untuk penerapan pembelajaran 
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kooperatif tipe kepala bernomor (Numbered Head Together) pada siklus III  adalah 93% 
untuk kategori baik, 7% untuk kategori cukup dan 0% untuk kategori kurang. 
 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
kooperatif tipe kepala bernomor (Numbered Head Together) dapat meningkatkan aktivitas 
dan hasil belajar siswa dengan hasil sebagai berikut: 1) aktivitas siswa dalam pembelajaran 
melalui pembelajaran kooperatif tipe kepala bernomor (Numbered Head Together) 
mengalami peningkatan dari siklus I sebesar 60% meningkat pada siklus II sebesar 67% dan 
meningkat pada siklus III sebesar 76%; 2) hasil belajar siswa mengalami peningkatan, pada 
siklus I sebesar 6,0 meningkat 6,6 pada siklus II  dan meningkat 7,1 pada siklus III. 
 
Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan beberapa hal berikut: 1) pembelajaran 
kooperatif tipe kepala bernomor (Numbered Head Together) digunakan sebagai salah satu 
alternatif pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa; 
2) sebaiknya guru mencoba terlebih dahulu alat percobaan sebelum digunakan oleh siswa; 
3) pada saat siswa mempresentasikan jawabannya di depan kelas guru membimbing agar 
siswa berpresentasi dengan cara yang baik; 4) dalam pembelajaran berkelompok, 
pengelolaan waktu perlu diperhatikan karena sangat mendukung keberhasilan proses 
pembelajaran.    
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Abstract. All psychology expert have a notion that  represent cognate symptom, emotion, 
somatik, and his behaviour. Anxiety can happened at student when learning mathematics, 
and mathematics‟ teacher require to give attention to student about this symptom. 
Later;Then, if dread of mathematics happened at student, obliging its teacher it?. To answer 
that question, description hereunder will explain what that mathematics anxiety, why anxiety 
emerge, how to measure anxiety, relaition between anxiety and student‟s achievement, and 
how to overcome anxiety,  
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PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang dipelajari mulai dari sekolah dasar hingga 
perguruan tinggi. Pada saat di sekolah dasar, materi matematika yang diajarkan diawali dari 
hal-hal yang bersifat konkret, berupa visualisasi dan gambar dan selanjutnya secara 
bertahap menuju hal yang abstrak dalam bentuk simbol-simbol. Beberapa penelitian  
menunjukkan bahwa anxiety tertinggi dialami siswa pada saat siswa belajar matematika 
dibandingkan dengan belajar lainnya (Hudojo, 1996).  
 
Anxiety matematika dapat terjadi pada setiap saat pada diri siswa dan seringkali muncul 
secara mendadak ketika belajar matematika. Adalah sangat penting mengetahui penyebab 
munculnya anxiety matematika, karena hal ini sangat membantu guru untuk sukses 
mengajar matematika. Beberapa penyebab utama yang sering muncul dalam anxiety 
matematika, antara lain: 1)  adanya dogma negatif terhadap matematika. Hingga saat ini, 
dogma negatif terhadap matematika masih terdapat pada benak sebagian besar siswa, yang 
bersifat turun temurun mulai dari siswa sekolah dasar hingga maha-siswa di perguruan 
tinggi, dan biasanya dogma ini diturunkan oleh orang tua sendiri. Berikut ini contoh ungkapan 
orang tua, “Nak, awas ya…, kalau tidak belajar matematika!”; (Maqsud dan Khalique, 2004); 
3) sikap negatif terhadap matematika, biasanya sikap negatif ini muncul pada saat siswa 
mengalami kesulitan menyelesaikan soal atau saat ujian. Apabila kejadian ini berulang-ulang 
maka sikap negatif siswa akan berubah menjadi anxiety belajar matematika (Yusof dan Tall, 
2004); 4) pengalaman yang kurang menyenangkan masa lalu saat  belajar matematika.   
Nothing (1991) menyatakan bahwa suatu pengalaman masa lalu yang kurang 
menyenangkan akan memiliki pandangan negatif untuk belajar matematika saat ini dan masa 
mendatang. Yusof dan Tall (2004) menyebutkan bahwa bila pada sekolah dasar siswa 
merasa tidak menyenangkan belajar matematika maka siswa akan cemas belajar 
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matematika di jenjang berikutnya (SMP), demikian pula seterusnya untuk jenjang yang lebih 
tinggi lagi. Sutiarso (2000) melaporkan, hasil survei terhadap mahasiswa di Universitas 
Lampung  bahwa alasan utama kenapa siswa memilih Fakultas Ekonomi, FiSIP, atau Hukum 
untuk kuliah adalah mereka tidak mau lagi „bertemu‟ matematika.  Ini menunjukkan bahwa 
pengalaman masa lalu sangat berpengaruh pada masa mendatang; 4) pendekatan 
pengajaran guru yang kurang menarik. Newstead (2004) menyatakan bahwa pendekatan 
pengajaran guru sangat menentukan keberhasilan pengajaran matematika di kelas. Bila guru 
yang tidak mampu menampilkan pengajaran matematika dengan menarik akan 
membosankan siswa, pada akhirnya akan menimbulkan anxiety belajar matematika; 5) 
penyajian buku matematika yang monoton hingga kini, Yunarti (2004) dalam laporan 
penelitiannya menyatakan bahwa penyajian buku matematika masih monoton artinya materi 
matematika disajikan dalam urutan yang membosankan siswa. Biasanya hampir semua buku 
matematika di sekolah dan perguruan tinggi penyajian materinya  memiliki pola yang sama, 
yaitu penyajian diawali dengan penjelasan konsep, contoh penyelesaian, dan diakhiri dengan 
latihan; dan mengakibatkan munculnya kejenuhan siswa dan pada akhirnya menimbulkan 
anxiety. 
 
Secara leksikal kata “Anxiety” diambil dari Bahasa Inggris, berpadanan dengan kata “fear”, 
yang memiliki arti “kecemasan atau ketakutan”. Munch (http://en.wikipedia.org/wiki/Angst) 
menyatakan, kata anxiety juga dikenal dalam Bahasa Belanda, Jerman, atau Skandinavia, 
yang memiliki padanan dengan kata “Angst”, berarti “rata takut atau ketakutan”. Menurut 
para ahli psikologi, anxiety seringkali juga digambarkan sebagai perpaduan empat komponen 
, yaitu kognitif, somatik, emosi, dan tingkah laku. Komponen kognitif, anxiety menyebabkan 
seseorang mengalami kehilangan kontrol konsentrasinya, yang ditandai oleh keinginan untuk 
menghilangkan perasaan yang tidak menentu atau perasaan yang membahayakan bagi 
dirinya. Secara somatik, anxiety menyebabkan seseorang yang mengalami kehilangan 
kontrol fisiknya, yang ditandai tekanan darah dan kecepatan detak jantung meningkat, 
keringat bertambah, aliran darah pada bagian otot utama meningkat, dan fungsi sistem 
kekebalan dan pencernaan tersumbat, kulit pucat, keringat, gemetar, dan biji mata yang 
nampak membesar. Secara emosi, anxiety menyebabkan perasaan seseorang takut atau 
panik, yang ditandai dengan perasaan muak atau sikap dingin. Secara tingkah laku, anxiety 
menyebabkan sikap keterpaksaan seseorang melakukan sesuatu dan ingin melepaskan diri 
dari sumber anxiety, yang ditandai dengan sikap yang tidak terkendali dalam melakukan 
sesuatu. Mesikupun demikian, anxiety bukanlah sesuatu masalah yang tidak dapat 
dikendalikan, karena anxiety merupakan perubahan emosi yang biasa terjadi pada diri 
seseorang dalam perjalanan hidupnya, seperti rasa khawatir, takut, sedih, dan senang 
(http://en.wikipedia.org/ wiki/Anxiety). Lalu, Apakah anxiety mempengaruhi belajar siswa, 
khususnya belajar matematika?,  

 
Para ahli psikologi membagi anxiety pada empat tipe, yang pembagiannya didasarkan pada 
keadaan atau kondisi saat kapan anxiety terjadi. Keempat tipe anxiety itu adalah existential 
anxiety, test anxiety, stranger anxiety, dan anxiety in palliative care. Uraian berikut adalah 
penjelasan dari masing-masing tipe, yaitu: 1) existential anxiety (anxiety yang tetap) adalah 
anxiety yang ada pada setiap orang, dan setiap orang pasti memiliki anxiety dalam dirinya. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Angst
http://en.wikipedia.org/%20wiki/Anxiety
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Tillich dan Freud (2006) menyatakan bahwa existensial anxiety sebagai reaksi terhadap 
“trauma tanpa jelas keberadaannya”. Artinya, kehadiran seseorang adalah untuk menyadari 
keberadaan sesuatu yang berakhir dengan kematian, dan menghadapi sesuatu itu dengan 
kenyataan; 2)   test anxiety (anxiety dalam ujian) adalah kegelisahan, ketakutan, atau gugup 
yang dirasakan siswa yang gagal  dalam ujian. Biasanya anxiety siswa dialami pada hal-hal 
berikut, yaitu adanya nilai siswa yang lebih rindah bila dibandingkan rata-rata kelas, 
perasaan malu kepada guru, berada di kelas yang melebihi kemampuan dirinya, ketakutan 
akan pengasingan dari orang tua atau temannya, tekanan dari waktu ujian, atau perasaan 
hilangnya kontrol; 3) stranger anxiety (anxiety yang tidak biasa/asing) adalah anxiety dari 
anak-anak (usia dini) karena tidak mendapat kasih sayang dari orang tua, atau yang 
menjaganya. Anxiety ini bukanlan sesuatu pobi (perasan takut yang tanpa alasan), namun 
muncul seiring dengan perkembangan usia seseorang dengan lingkungan yang 
membesarkannya; 4) anxiety in palliative care (anxiety dalam perawatan yang meringankan) 
adalah anxiety dengan tingkat yang sudah tinggi, dan diibaratkan keadaannya sama dengan 
penyakit kanker yang sulit untuk disembuhkan. Untuk itu dalam terapinya hanya dapat 
dilakukan langkah-langkah yang dapat meringankan saja. Langkahnya adalah dengan 
melakukan konseling dan teknik relaksasi (http://en.wikipedia.org/wiki/Anxiety). 
 
 

METODE PENELITIAN 

Diagnosa dan terapi anxiety 
Untuk mengendalikan anxiety, para ahli psikologi banyak memberikan saran-saran cara 
mendiagnosa dan melakukan terapi bila anxiety terjadi pada seseorang. Untuk mendiagnosa 
anxiety pada seseorang maka kita dapat melihat gejala-gejala yang nampak pada diri 
seseorang, yaitu bila gejala dibawah ini ada pada seseorang maka dapat katakan bahwa 
orang tersebut memiliki anxiety, dan demikian pula sebaliknya. Langkah sederhana untuk 
mendiagnosa anxiety adalah :1) adanya gejala anxiety pada seseorang terjadi kurang dari 
enam bulan lamanya, karena bila lebih dari enam bulan maka hal ini pertanda  seseorang 
mengalami sakit jiwa bukan anxiety; 2) adanya tiga atau lebih tanda enam gejala yang 
berlangsung selama 6 bulan terakhir, antara lain: kegelisahan, mudah lelah, lekas marah, 
otot yang tegang, sulit tidur, dan sulit berkonstrasi/pikiran yang kosong.  
 
Setelah kita melakukan diagnosa, maka berikutnya adalah melakukan terapi pengobatannya. 
Para ahli psikologi telah memberikan beberapa alternatif terapi pengobatan anxiety, 
tergantung pada keadaan orang yang menderita anxiety. Beberapa alternatif terapi yang 
dapat kita lakukan adalah: 1) terapi dengan tingkah laku, tujuan terapi tingkah laku ini adalah 
untuk mengurangi perasaan keterasingannya dan membantu pasien mengembangkan 
kemampuan tambahan, yaitu dengan cara: menantang keyakinan palsu atau kekalahan diri, 
mengembangkan keterampilan berbicara diri yang positif, mengembangkan pikiran yang 
positif sebagai pengganti yang negatif; 2) terapi diri sendiri, adalah terapi yang menggunakan 
teknik relaksasi diri, dan biasa sangat efektif dan bermanfaat untuk menghilangkan anxiety 
bila dialkukan secara serius dan teratur. Langkah-langkah terapinya adalah: melakukan 
latihan/olahraga, melakukan kegiatan tertawa, atau jangan terlalu serius atau tegang dalam 
keadaan apapun, melakukan teknik bernapas yang benar, melakukan tidur (istirahat) dengan 
yang benar dan teratur, melakukan meditasi (perenungan) pada saat-saat tertentu, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anxiety
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mengelola stres dengan benar; yaitu dengan cara  gaya hidup yang dinamis, sehat, dan 
melakukan variasi kegiatan (http://en.wikipedia.org/ wiki/Mathematical_ Anxiety). 
 
Angket mengukur anxiety 
Untuk memudahkan mendiagnosa anxiety, Arem (2006) memberikan cara mengukur anxiety 
matematika dengan angket, yaitu mengukur anxiety selama belajar matematika (tabel 1) dan 
mengikuti ujian matematika (tabel 2). 
 
Tabel 1. Lembar Isian Mengukur Tingkat Anxiety Belajar Matematika 

No Pertanyaan 
Skor *) 
(1 - 5) 

1 Saya merasa takut ketika saya masuk kelas matematika.  

2 Saya merasa takut ketika maju ke papan tulis di kelas matematika  

3 Saya merasa takut mengajukan pertanyaan di kelas matematika.  

4 Saya selalu khawatir bila dipanggil guru di kelas matematika.  

5 
Saat ini saya memahami matematika, tapi saya khawatir kalau nanti akan 
mendapat kesulitan di waktu berikutnya. 

 

6 Saya cenderung ingin keluar dari kelas matematika.  

7 Saya merasa takut mengikuti tes matematika bila jenis tesnya bervariasi.  

8 Saya tidak tahu cara belajar untuk persiapan tes matematika  

9 
Saat di kelas matematika saya memahami materi matematika, tapi ketika kembali 
ke rumah saya merasa tidak pernah berada di sana 

 

10 
Saya takut  bahwa saya tidak dapat menyelesaikan masalah dengan tenang di 
kelas 

 

Jumlah skor  

Keterangan: 
*) Skor diisi dengan rentang 1 sampai 5, dengan pengertian: 

            1 = sangat tidak setuju , 2 = tidak setuju , 3 = netral  
                        4 = setuju , 5 = sangat setuju 
 
Angket diberikan setelah siswa mengikuti pelajaran matematika. Siswa diminta mengisi 
angket sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kemudian, skor siswa dijumlahkan, dan 
diterjemahkan dengan standar berikut:   

 Skor 40-50: Memiliki anxiety matematika 

 Skor 30-39: Masih ada rasa takut pada matematika 

 Skor 20-29: Keadaan netral (antara rasa takut dan tidak takut) 

 Skor 10-19: Bebas dari anxiety matematika 
 

Berikutnya, Tabel 2 adalah cara mengukur anxiety mengikuti ujian matematika.  
Tabel 2. Lembar Isian Mengukur Tingkat Anxiety Ujian Matematika 

No Pertanyaan Kesiapan Ujian Y/T *) 

1   Saya sudah membaca ulang dan banyak menyelesaikan soal-soal,  sehingga saya 
mengerti semua materi matematika. 

 

2   Saya mengetahui bentuk dan konten/isi yang akan diujikan.  

3   Saya sudah banyak melatih diri untuk menyelesaikan latihan  soal.  

4   Untuk persiapan  ujian, saya telah menandai dan mengantisipsi bagian materi  

http://en.wikipedia.org/%20wiki/Mathematical_%20Anxiety
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matematika yang sulit.. 

Tabel 2. Lanjutan 

5   Saya telah menganalisis pola kesalahan yang lalu, sehingga sekarang saya dapat 
siap menghadapi ujian. 

 

6   Sebagai persiapan ujian, saya tidur selama 7 sampai 8 jam.  

7   Saya melakukan  program latihan (Olah raga) secara terencana.  

8   Saya telah melakukan latihan relaksasi selama setengah jam sebelum ujian.  

9  Saya sudah makan makanan yang rendah protein selama 1 sampai 2 jam sebelum 
ujian dan menghindarkan minunan yang banyak mengandung kafein. 

 

10 Saya akan tiba di tempat ujian tepat waktu dan menghindari diri bercakap-cakap 
dengan teman. 

 

11   Sepanjang ujian kelak , saya akan tenang, rilek, dan bersikap positif, serta sesering 
mungkin mengontrol gerak napas. 

 

12   Saya akan merasa nyaman saat ujian, mendahului mengerjakan soal-saoal yang 
mudah. 

 

13   Saya membaca petunjuk ujian degan hati-hati dan menandai kata-kata penting 
untuk menghindari kesalahan. 

 

14 Setelah berakhir ujian, saya akan mengecek jawaban saya kembali, dan 
mengoreksi cetakan yang salah, dan mengecek kesalahan-kesalahan yang spesifik. 

 

15 Saya akan meninggalkan ruangan dan menghargai diri sendiri untuk jawaban yang 
benar. 

 

Keterangan:  
*) Tanda diisi dengan Y (=Ya) atau T (= Tidak). 
 

Angket diberikan setelah siswa mengikuti ujian matematika. Siswa diminta mengisi angket 
sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kemudian, hitung banyaknya tanda Y atau T,  
dan diterjemahkan dengan standar berikut:   

 Y < 7 : Memiliki anxiety matematika 

 Y > 8 : Bebas dari anxiety matematika 
  

 
PEMBAHASAN 

Kiat mengurangi anxiety  
Berbicara masalah anxiety tidaklah terlepas dari bagaimana kiat atau cara efektif untuk 
menguranginya. Pada kiat itu, kita hanya dapat melakukan kegiatan  “mengurangi anxiety” 
dan tidak dapat melakukan “menghilangkan anxiety” pada diri siswa. Kenapa?; alasannya, 
karena pada dasarnya anxiety merupakan gejala jiwa yang pasti ada pada diri siswa, hanya 
saja yang berbeda adalah tingkat anxietynya dan saat kapan anxiety itu muncul. Freeman 
(2006) memberikan sepuluh kiat mengurangi anxiety matematika bila terjadi pada diri siswa, 
yaitu: 1)  mengatasi kesan diri negatif terhadap matematika; 2) mengajukan pertanyaan, 
artinya seorang siswa harus membiasakan diri untuk mengajukan pertanyaan bila mengalami 
kesulitan; 3 ingatlah, bahwa matematika adalah pengetahuan yang asing (baru); oleh karena 
itu siswa harus berani mencobanya memahami matematika; 4) jangan semata-mata 
mengandalkan memori sendiri dalam belajar; 5) bacalah buku teks matematika dengan baik, 
artinya bila seseorang siswa menemui masalah dalam belajar matematika maka disarankan 
siswa untuk membaca ulang lagi buku teks matematika dan tidak terbatas pada satu buku 
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teks saja; 6) belajar matematika menurut cara belajar sendiri; 7) cari bantuan bila kamu tidak 
memahaminya; 8) Tumbuhkan keadaan rileks dan rasa senang ketika belajar matematika; 9) 
Katakan “saya cinta matematika”; 10) Kembangkan rasa tanggung jawab bila mendapat 
kesuksesan dan kegagalan. 

 
Kaitan antara anxiety dan performan belajar siswa  
Belajar pada dasarnya adalah memberikan bekal hidup kepada peserta didik agar mampu 
menghadapi hidup pada masa depan. Untuk itu, selama ber-langsungnya proses belajar 
seorang pendidik (guru) harus mampu melihat potensi yang dimiliki peserta didiknya (siswa) 
sehingga keberhasilan belajar dapat tercapai, yang tercermin dari performan belajar siswa. 
Degeng (1996) menyebutkan bahwa performan belajar siswa merupakan unjuk kerja siswa 
yang diperoleh dari perpaduan tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Performan 
belajar matematika siswa dapat dicapai bila berbagai aspek terpenuhi, seperti keadaan 
psikologis siswa, kemampuan awal, kemampuan berpikir matematika, dan sarana belajar 
(Sutiarso, 1999).  
 
Beberapa hasil penelitian atau kajian menunjukkan bahwa anxiety matematika berkaitan 
dengan performan belajar matematika siswa. Misalnya, penelitian Bessant (1995) 
menyatakan anxiety matematika  berkorelasi dengan sikap terhadap matematika. Eccles dan 
Jacob (Wisenbaker, 2001) menyatakan bahwa kualitas belajar matematika siswa sangat 
dipengaruhi oleh konsep diri siswa dan anxiety matematika siswa. Kualitas belajar yang 
dimaksud adalah kualitas pada proses belajar dan hasil belajar matematika siswa. Barlow 
(2003) anxiety matematika mempengaruhi efektivitas belajar, semakin rendah anxiety 
matematika maka efektivitas belajar tinggi dan demikian sebaliknya. Pendapat yang lain, 
Tapia dan Marsh (2004) menyatakan anxiety matematika memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap keyakinan diri dan motivasi matematika. Nasser (2004) menyatakan bahwa anxiety 
mempengaruhi kemampuan dasar matematika. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, 
nampaklah bahwa anxiety matematika secara signifikan berkaitan dengan performan belajar 
matematika siswa, seperti efektivitas belajar matematika dan kemampuan dasar matematika 
(aspek kognitif, serta sikap terhadap matematika, motivasi berprestasIi matematika, dan 
konsep diri matematika (aspek afektif). 
 
Sebenarnya, anxiety matematika merupakan hal yang wajar pada diri siswa karena orang 
pasti memiliki anxiety. Namun yang perlu diperhatikan adalah  anxiety matematika siswa 
tidak boleh dibiarkan terlalu lama mengendap pada diri siswa karena hal itu akan 
menyebabkan turunnya semangat berprestasi. Ray (1990) menyatakan anxiety yang 
berlebihan dan lama mengendap pada diri seseorang menyebabkan orang tersebut tidak 
memiliki „ambisi‟ untuk berprestasi. Padahal „ambisi‟ berprestasi sangat diperlukan dalam 
belajar, karena dengan „ambisi‟ itu akan memberikan motivasi belajar yang kuat dan 
kemampuan untuk berlama-lama dalam belajar.  Pendapat ini memberikan pengertian bahwa 
anxiety sangat diperlukan dalam belajar matematika, namun anxiety yang terjadi tidak boleh 
terlalu lama atau anxiety harus dikendalikan. Oleh karena itu, anxiety yang pada diri siswa 
tidak mungkin dapat dihilangkan namun hanya dapat dikurangi atau dikendalikan, kemudian 
anxiety ini diarahkan pada pengembangan potensi diri siswa.  
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 KESIMPULAN  

Peran guru untuk mencapai keberhasilan belajar matematika siswa sangat penting. Guru 
berperan sebagai fasilitator, mediator, komunikator, serta kon-sultator. Sebelum proses 
pembelajaran matematika hendaklah guru dapat meme-rankan fungsi sebagai konsultator, 
artinya guru berfungsi sebagai tempat kon-sultasi bagi siswanya. Peran guru di sini tidak 
hanya memberikan konsultasi  bila diminta siswa, namun guru hendaklah lebih proaktif 
menyelidiki keadaan siswa.  Hal terpenting yang perlu mendapat perhatian adalah anxiety 
matematika (Hudojo, 1996).  Selain itu, guru juga perlu memberikan perhatian yang lebih 
pada siswa wanita karena hasil penelitian menunjukkan bahwa anxiety matematika wanita 
lebih tinggi daripada siswa laki-laki (Woodard, 2006).  Guru juga perlu menyakinkan pada 
siswa, bahwa anxiety matematika merupakan hal yang biasa sehingga tidak perlu 
dicemaskan terjadi pada siswa. 
 
Anxiety matematika sangat diperlukan dan perlu dimunculkan guru pada diri siswa. Sabandar 
(2006) menyatakan anxiety sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika, dan hal ini 
dapat dimunculkan oleh guru dalam berbagai cara, misalnya pemberian tes yang rutin dan 
mendadak, soal yang berbentuk open-ended, tugas proyek dengan batas waktu, atau 
menimbulkan konflik dengan maksud untuk memuculkan rasa ingin tahu siswa. Taylor (Ray, 
1990) menyatakan bahwa anxiety matematika dapat dimun-culkan dengan cara memberikan 
siswa tugas-tugas yang sulit, tugas-tugas dengan batas waktu tertentu, dan meminta siswa 
mempresentasikan hasil karyanyanya di hadapan siswa lain.  Stleele dan Arth (dalam 
Woodard, 2006) menyebutkan bahwa cerita atau dogeng dapat menyebabkan anxiety 
matematika pada siswa.Untuk itu, guru dapat memanfaatkan cerita/dongeng dalam 
pembelajaran matematika untuk memunculkan anxiety matematika di kelas. 
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Abstract. The result of the observation and discussion with Biology teacher we knew that 
average of student result was 5.43 for chapter digestive system. This is because of usage 
learning method by teacher centered.The aim of this research is to descript activity and 
studying result on digestive system thorough Discovery guide method.The subject of this 
research are student of class VIII SMPN 1 Gadingrejo,Tanggamus. Data can be taken from 
test, observation of student activity as long as learning in the class. This research was carried 
out in three cycles; each cycle consisted of planning, implementation, evaluation, and 
reflection. The result of the research showed that there was improvement of student‟s activity 
and studying result. 

 
Keywords : Cooperative learning, number head, understanding concept. 
 
 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan guru Biologi SMPN 1 Gading rejo 
Tanggamus diketahui bahwa  pencapaian hasil belajar Biologi selama ini masih rendah.  Nilai 
retata kelas VIII semester 1 TP 2004/2005 pada materi pokok sistem pencernaan baru 

mencapai  5.43, dan siswa yang mencapai nilai  6.5 hanya 26.51%. Diduga faktor yang 
mempengaruhi rendahnya hasil belajar tersebut adalah: (1) siswa jarang diberi pengalaman 
langsung atau contoh nyata dalam mempelajari sistem pencernaan pada manusia dan 
hewan sehingga siswa menganggap materi tersebut sulit untuk dipahami; (2) metode 
pembelajaran yang digunakan pada materi tersebut antara lain ceramah dan diskusi 
informasi; dan (3) keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran masih rendah. 

 
Slameto (1991:78) berpendapat bahwa belajar didefinisikan sebagai suatu proses usaha 
yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 
keseluruhan. Sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 
lingkungannya. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat 
dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: faktor internal, eksternal, dan pendekatan belajar 
(Syah, 2004:144). Selain itu hasil belajar juga tergantung pada pengetahuan awal siswa 
(meliputi konsep, tujuan , dan motivasi) yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang 
dipelajari (Suparno, 1997 dalam Sardiman, 2004: 38). 
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Dalam belajar diperlukan aktivitas karena belajar pada prinsipnya adalah berbuat. Berbuat 
dalam hal ini adalah melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas.  
Metode penemuan dapat dilaksanakan dalam bentuk komunikasi satu arah atau dua arah.  
Metode penemuan terbimbing merupakan metode yang membutuhkan  komunikasi dua arah. 
Pada metode ini siswa terlibat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan guru, terlibat dalam 
penemuan, dan guru berperan sebagai pembimbing untuk menunjukkan arah yang benar 
dan tepat. Menggunakan metode ini berarti guru perlu memiliki ketrampilan memberikan 
bimbingan yakni mendiagnosis kesulitan-kesulitan siswa dan memberikan bantuan dalam 
memecahkannya (Hamalik, 2002:187).Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan aktivitas 
dan hasil belajar siswa pada materi pokok sistem pencernaan menggunakan metode 
penemuan terbimbing. 
 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian telah dilaksanakan di kelas VIII Semester 1  SMPN 1 Gadingrejo TP 2005/2006.  
Kelas sampel adalah kelas dengan ciri berikut: (1) hasil belajar siswa rendah; dan (2) masih 
banyak aktivitas siswa yang tidak relevan dalam pembelajaran. 

Langkah-langkah penelitian terdiri dari tiga siklus. Setiap siklus terbagi dalam beberapa 
tahap yaitu: (1) tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan tindakan, (3) tahap evaluasi, (4) 
tahap refleksi, dan (5) tahap tindak lanjut.  Untuk siklus II dan III perencanaan dan 
pelaksanaanya tergantung dari refleksi siklus sebelumnya (Kemmis dan Taggart dalam 
Hopkins (1993:48)). 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Siklus 1 

Pada siklus 1 aktivitas siswa pada proses pembelajaran disajikan pada Tabel 1. Tabel 1 
menunjukkan bahwa kegiatan siswa yang relevan dengan pembelajaran rata-rata masih 
rendah misalnya pada kegiatan penyelidikan hanya 10% siswa aktif.  Berarti hanya 4 orang 
yang sungguh-sungguh dalam penyelidikan.  Sedangkan pada kegiatan awal dan penutup 
siswa terlibat aktif dalam pembelajaran.  Hal ini terjadi karena siswa belum terbiasa dengan 
pembelajaran penemuan terbimbing.  Terutama pada saat penyelidikan yang memberikan 
peluang untuk berbicara dengan teman sekelompok atau lain kelompok, sehngga 
menimbulkan kegaduhan. 
 
Hasil belajar siswa pada siklus 1 menunjukkan peningkatan yang masih rendah yaitu 20.4 
dengan ketuntasan belajar sebesar 72.5% (Tabel 2).   Hasil belajar dipengaruhi oleh aktivitas 
belajar (Sardiman, 2004: 95), hal ini terlihat dari aktivitas yang masih rendah sehingga hasil 
belajar juga rendah. 
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Tabel 1.   Aktivitas siswa yang relevan selama pembelajaran menggunakan metode 
penemuan terbimbing 

 

Kegiatan Pembelajaran Persentase aktivitas siswa yang relevan 

A.  Kegiatan awal 
B.  Penyelidikan/demonstrasi 
C.  Diskusi kelompok 
D.  Kesimpulan dan menerapkan konsep 
E.  Kegiatan penutup 

60.0% 
10.0% 
15.0% 
22.5% 
62.5% 

 
 

Tabel 2 Hasil belajar siswa pada siklus 1 menggunakan penemuan terbimbing 

Jenis tes Rata-rata Ketuntasan belajar (%) 

Tes awal 
Tes akhir 

50.80 
71.24 

72.50 

Peningkatan 20.40  

 

 

Siklus II 

Aktivitas siswa pada siklus II mengalami peningkatan di setiap tahap kegiatan pembelajaran 
(Tabel 3).  Kegiatan penyelidikan mulai diminati oleh siswa  dari 10 persen siswa yang aktif 
menjadi 36.80% siswa. Selain itu peran guru sebagai pembimbing mulai tampak, fakta ini 
didukung dengan meningkatnya partisipasi siswa pada kegiatan diskusi kelompok dan 
pengambilan kesimpulan dan menerapkan konsep. 
 
Tabel 3.  Aktivitas siswa yang relevan selama pembelajaran menggunakan metode 

penemuan terbimbing 
 

Kegiatan Pembelajaran Persentase aktivitas siswa yang relevan 

A.  Kegiatan awal 
B.  Penyelidikan/demonstrasi 
C.  Diskusi kelompok 
D.  Kesimpulan dan menerapkan konsep 
E.  Kegiatan penutup 

76.30% 
36.80% 
44.70% 
44.70% 
60.50% 

 
 
Penerapan penemuan terbimbing juga berdampak pada peningkatan hasil belajar siklus II 
yaitu 25.50 (Tabel 4).  Pada siklus ini setengah dari jumlah siswa di kelas VIII sudah mulai 
terbiasa dengan cara belajar penemuan terbimbing.  Dengan melakukan penyelidikan secara 
langsung siswa tidak lagi belajar secara abstrak tetapi langsung melihat sistem pencernaan 
hewan  yang dipelajari.  Sehingga siswa mampu menjawab soal-soal tes yang diberikan oleh 
guru. 
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Tabel 4. Hasil belajar siswa pada siklus II menggunakan penemuan terbimbing 

Jenis tes Rata-rata Ketuntasan belajar (%) 

Tes awal 
Tes akhir 

55.40 
80.90 

86.80 

Peningkatan 25.50  

 

 
Siklus III 

Pada siklus III aktivitas siswa terus meningkat.  Pada kegiatan penyelidikan sebanyak 
68.40% (Tabel 5) siswa telah terlibat aktif dalam proses pembelajaran.  Siswa telah terbiasa 
dengan model pembelajaran penemuan terbimbing dimana siswa melihat langsung dan 
menyelidiki sistem penceranaan hewan.  Pengalaman ini memberikan kesan mendalam 
dalam diri siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. 
 
Tabel 5.  Aktivitas siswa yang relevan selama pembelajaran menggunakan metode 

penemuan terbimbing 

Kegiatan Pembelajaran Persentase aktivitas siswa yang relevan 

A.  Kegiatan awal 
B.  Penyelidikan/demonstrasi 
C.  Diskusi kelompok 
D.  Kesimpulan dan menerapkan konsep 
E.  Kegiatan penutup 

94.70% 
57.90% 
68.40% 
89.50% 
86.80% 

 

Pada kegiatan kesimpulan dan menerapkan konsep guru telah  membimbing siswa dan 
mengelola kelas dengan baik sehingga jumlah siswa yang aktif meningkat menjadi 89.5%. 
Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa hasil belajar siswa meningkat sebesar 34.40 poin 
dengan rata-rata hasil tes sebesar 82.30, hal ini menunjukkan bahwa antusiasme siswa 
selama pembelajaran telah berdampak pada meningkatnya hasil belajar mulai dari siklus I 
hingga siklus III. 
 
Tabel 6. Hasil belajar siswa pada siklus 1 menggunakan penemuan terbimbing 

Jenis tes Rata-rata Ketuntasan belajar (%) 

Tes awal 
Tes akhir 

47.90 
82.30 

94.70 

Peningkatan 34.40  
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SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan penemuan terbimbing dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dengan ketuntasan belajar 94.70% mendapat 

nilai  65. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan sebagai berikut:1) 
metode penemuan terbimbing dapat menjadi salah satu alternatif metode pembelajaran 
Biologi; 2) untuk menggunakan metode ini sebaiknya guru mempersiapkan siswa untuk 
memahami prosedur kerjanya. 
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