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ABSTRAK 

 

Arini Anggarini. PENERAPAN METODE EKSPERIMEN UNTUK 

MENINGKATKAN KETRAMPILAN MERENCANAKAN EKSPERIMEN 

DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI SISWA KELAS X-3 SMA NEGERI 1 

SIMO. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Sebelas Maret Surakarta, Februari 2010. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan ketrampilan 

merencanakan eksperimen dalam pembelajaran biologi yang disampaikan guru 

dengan menggunakan metode eksperimen pada siswa kelas X-3 SMA Negeri 1 

Simo. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang belangsung 

dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan dasar yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Pengumpulan data dilaksanakan dengan 

observasi, angket, wawancara, dan kajian dokumen. Validitas data diukur dengan 

menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi metode. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan setiap indikator 

ketrampilan merencanakan eksperimen dalam pembelajaran biologi telah dapat 

mencapai target yang ditentukan. Peningkatan ketrampilan merencanakan 

eksperimen diukur dari hasil observasi awal dan dari capaian persentase setiap 

indikator hasil observasi pada siklus I serta siklus II. Persentase hasil observasi 

awal indikator ketrampilan merencanakan eksperimen adalah 0%, sedangkan rata-

rata capaian persentase setiap indikator pada siklus I sebesar 45,83% dan pada 

siklus II sebesar 58,80%. Capaian rata-rata setiap indikator hasil angket 

ketrampilan merencanakan eksperimen pada akhir siklus (siklus II) sebesar 

61,69%. Sebagai data pendukung, capaian kepuasan siswa terhadap penggunaan 

metode eksperimen pada akhir siklus (siklus II) adalah 83,98%.  

Simpulan penelitian yang diperoleh adalah penerapan metode 

Eksperimen dapat meningkatkan ketrampilan merencanakan eksperimen dalam 

pembelajaran biologi siswa kelas X-3 SMA Negeri 1 Simo.  

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centered) sudah saatnya 

beralih kepada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centered). 

Dalam PP No 19 tahun 2005 pasal 19 ayat (1) dijelaskan bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Guru dalam 

proses belajar mengajar mempunyai tugas dan tanggungjawab merencanakan dan 

melaksanakan pengajaran di sekolah sehingga guru harus memiliki sejumlah 

kemampuan seperti kemampuan mengaplikasikan berbagai teori belajar dalam 

bidang pangajaran, kemampuan memilih dan menerapkan metode pengajaran 

yang efektif dan efisien, kemampuan melibatkan siswa berpartisipasi aktif, dan 

kemampuan membuat suasana belajar yang menunjang tercapainya tujuan 

pendidikan. Dengan melibatkan siswa untuk berperan dalam kegiatan 

pembelajaran, berarti siswa dapat mengembangkan kapasitas belajar dan potensi 

yang dimiliki siswa secara penuh, maka siswa dapat memperoleh hasil belajar 

yang baik. 

Hasil observasi awal terhadap proses belajar mengajar di kelas X-3 SMA 

Negeri 1 Simo menunjukkan selama proses pembelajaran, guru berperan aktif 

dalam menyampaikan materi pelajaran, sedangkan siswa pasif dalam menerima 

pelajaran. Kegiatan belajar mengajar masih didominasi metode ceramah. Dalam 

proses belajar mengajar, siswa lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan 

oleh guru kemudian mencatat dan menghafal. Pada saat observasi, ketrampilan 

siswa pada aspek merencanakan eksperimen belum tampak seperti ketrampilan 

siswa dalam menentukan tujuan eksperimen sebesar 0%, menentukan 

masalah/obyek yang akan diamati 0%, menentukan alat dan bahan yang akan 

digunakan sebesar 0%, menentukan langkah-langkah kerja sebesar 0%, membuat 



data/tabel pengamatan sebesar 0% dan menganalisis hasil pengamatan juga 0%. 

Hal ini disebabkan karena selama proses pembelajaran guru jarang sekali 

mengajak siswa untuk menemukan materi yang sedang dipelajari seperti 

merencanakan suatu eksperimen dan melakukan pengamatan secara langsung 

berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari saat itu secara nyata/kongkrit.  

Hasil diskusi dengan guru biologi kelas X-3 SMA Negeri 1 Simo, dapat 

dikatakan bahwa dalam satu tahun ajaran yang terdiri dari 9 pokok bahasan pada 

mata pelajaran biologi, hanya satu kali siswa diajak untuk melakukan 

eksperimen/praktikum yaitu pada pokok bahasan ekosistem. Hal ini disebabkan 

karena guru masih berorientasi untuk menghabiskan materi pelajaran yang sangat 

padat daripada pelaksanaan pembelajaran yang bermakna, selain itu karena tidak 

semua materi yang diajarkan dapat dipraktikumkan. Penerapan pembelajaran 

seperti ini akan mengakibatkan siswa cenderung menghafalkan teori tanpa ada 

pemahaman mengenai teori tersebut, selain itu kegiatan pada saat proses 

pembelajaran yang dapat mengembangkan ketrampilan merencanakan eksperimen 

yang ada pada diri siswa tidak tampak.  

Hasil identifikasi terhadap permasalahan, diketahui bahwa dalam 

pembelajaran siswa kurang diajak untuk melakukan eksperimen berkaitan dengan 

materi yang sedang dipelajari sehingga ketrampilan merencanakan eksperimen 

belum tampak. Pentingnya ketrampilan merencanakan eksperimen harus dimiliki 

siswa karena dengan adanya ketrampilan merencanakan eksperimen, siswa terlatih 

untuk membuat perencanaan eksperimen sehingga siswa dapat menemukan 

konsep materi yang sedang dipelajari dan siswa akan lebih mudah memahami 

materi bila disertai dengan contoh-contoh kongkrit, dialami sendiri sesuai dengan 

lingkungan yang dihadapi. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dikembangkan suatu 

tindakan yang mampu meningkatkan ketrampilan merencanakan eksperimen 

dalam proses pembelajaran.  Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan yang 

terangkum dalam metode pembelajaran yang dapat merangsang peningkatan 

ketrampilan merencanakan eksperimen, menghubungkan pelajaran dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa, mengatur materi pelajaran sedemikian 



rupa sehingga anak lebih mudah mempelajari dan memahami materi pelajaran 

tersebut. 

Metode eksperimen merupakan suatu metode mengajar dimana siswa 

melakukan suatu percobaan tentang suatu hal yaitu dengan merancang suatu 

eksperimen, melakukan eksperimen serta menuliskan hasil pengamatannya, 

kemudian hasil pengamatan itu disusun dalam bentuk laporan dan dievaluasi oleh 

guru. Metode eksperimen dapat mengatasi kurangnya ketrampilan merencanakan 

eksperimen dalam pembelajaran. Karena dalam pelaksanaan eksperimen itu 

banyak ketrampilan proses yang digunakan salah satunya adalah ketrampilan 

merencanakan eksperimen, maka metode ini merupakan strategi yang penting 

untuk membelajarkan ketrampilan merencanakan eksperimen kepada siswa.  

Penelitian ini dilakukan di kelas X-3 SMA Negeri I Simo Boyolali. 

Berdasarkan observasi lokasi sekolah diketahui bahwa sarana dan prasarana di 

sekolah tersebut cukup memadai terlihat adanya laboratorium IPA (Biologi, 

Kimia, Fisika) dengan peralatan yang lengkap sehingga dapat mendukung 

kegiatan pembelajaran dengan penerapan metode eksperimen yang dilaksanakan. 

Dalam penelitian ini materi yang akan digunakan adalah bakteri. Dengan 

penerapan metode eksperimen dalam pembelajaran, siswa tidak hanya mendapat 

teori di kelas tapi juga dapat mengamati secara langsung bentuk-bentuk bakteri. 

Sehingga diharapkan dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman 

terhadap materi pelajaran serta dapat meningkatkan ketrampilan merencanakan 

eksperimen dalam pembelajaran biologi. 

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan judul penelitian sebagai 

berikut: “PENERAPAN METODE EKSPERIMEN UNTUK MENINGKATKAN 

KETRAMPILAN MERENCANAKAN EKSPERIMEN DALAM 

PEMBELAJARAN BIOLOGI SISWA KELAS X-3  SMA NEGERI 1 SIMO”  

 

 

 

 

 



B. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah peningkatan 

ketrampilan merencanakan eksperimen siswa dalam pembelajaran biologi melalui 

penerapan metode eksperimen pada pokok bahasan bakteri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di depan, 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

ketrampilan merencanakan eksperimen dalam pembelajaran biologi siswa kelas 

X-3 SMA Negeri 1 Simo melalui penerapan metode eksperimen pada pokok 

bahasan bakteri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:  

1. Peneliti : 

a. Untuk memecahkan masalah yang diteliti. 

2. Guru: 

a. Menyajikan sebuah pilihan untuk mengatasi masalah pembelajaran yang 

dapat diatasi melalui penerapan metode eksperimen. 

b. Membangkitkan kinerja guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.  

3. Siswa 

a. Memberikan pengalaman secara nyata kepada siswa melalui penerapan 

metode eksperimen untuk meningkatkan ketrampilan merencanakan 

eksperimen siswa dalam proses pembelajaran. 

b. Memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga siswa lebih 

termotivasi dalam belajar. 

 

 

 



4. Sekolah 

a. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk penyusunan program 

peningkatan kualitas pembelajaran biologi pada tahap berikutnya. 

b. Hasil penelitian yang didapatkan dapat digunakan untuk perbaikan pada 

kualitas  pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Hasil penelitian tentang penggunaan metode eksperimen untuk 

meningkatkan keterampilan merencanakan eksperimen dalam proses 

pembelajaran Biologi dapat disimpulkan sebagai berikut: Penggunaan metode 

eksperimen dapat meningkatkan keterampilan merencanakan eksperimen siswa 

kelas X-3 SMA Negeri 1 Simo melalui metode  eksperimen pada pokok bahasan 

bakteri.  

 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar referensi dan 

pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai upaya meningkatkan 

keterampilan merencanakan eksperimen dalam pembelajaran Biologi pada siswa 

kelas X-3 SMA Negeri 1 Simo. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat dijadikan sebagai alternatif  

pilihan metode bagi guru dan sekolah untuk meningkatkan keterampilan 

merencanakan eksperimen dalam pembelajaran Biologi. Adanya alternatif pilihan 

metode tersebut diharapkan dalam pembelajaran siswa tidak hanya mendengar, 

mencatat dan menghafalkan materi yang disampaikan oleh guru, tetapi dapat 

menemukan konsep materi yang sedang dipelajari.  

 

 

 

 

 

 



C. SARAN 

1. Bagi Guru 

a. Guru dapat menerapkan metode eksperimen dengan baik sehingga dapat 

meningkatkan ketrampilan merencanakan eksperimen dalam pembelajaran 

Biologi. 

b. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, guru hendaknya membimbing siswa 

secara menyeluruh, sehingga pada saat kegiatan membuat perencanaan 

eksperimen dan pelaksanaan eksperimen di laboratorium dapat berjalan 

dengan tertib.  

2. Bagi Siswa 

a. Hendaknya siswa dapat memberikan respon yang baik terhadap penerapan 

metode eksperimen sehingga dapat meningkatkan ketrampilan proses ilmiah 

siswa dalam pembelajaran Biologi. 

b. Hendaknya siswa yang mempunyai keterampilan lebih dari siswa lain 

sebaiknya mengkomunikasikan dan menularkan pengetahuan dan 

pemahaman yang dimiliki oleh siswa lain. 

3. Bagi Peneliti 

a. Hendaknya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian 

selanjutnya dengan mengaitkan aspek-aspek yang belum diungkap dan 

dikembangkan dari variabel-variabel yang telah disebutkan di depan. 

b. Pelaksanaan pembelajaran dengan metode eksperimen hendaknya dilakukan 

dalam alokasi waktu yang lebih lama, sehingga akan diperoleh hasil yang 

lebih optimal. 

 

 

 

 

 


