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ABSTRAK 

 

Ulpiya Suhailah. IMPLIKASI PEMBELAJARAN BIOLOGI MELALUI 

PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES TERHADAP HASIL 

BELAJAR SISWA KELAS X SMA MTA SURAKARTA TAHUN 

PELAJARAN 2010/2011. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret 2011.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh penggunaan 

pendekatan pembelajaran keterampilan proses terhadap hasil belajar ranah 

kognitif; (2) Pengaruh penggunaan pendekatan pembelajaran keterampilan proses 

terhadap hasil belajar ranah afektif; (3) Pengaruh penggunaan pendekatan 

pembelajaran keterampilan proses terhadap hasil belajar ranah psikomotor. 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi experiment) 

menggunakan Randomized Control Group Pretes-Postes Design. Pendekatan 

keterampilan proses dan pendekatan konvensional sebagai variabel bebas dan 

hasil belajar biologi sebagai variabel terikat. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas X semester ganjil SMA MTA Surakarta tahun pelajaran 2010/2011. 

Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas X-1 sebagai kelas kontrol dan 

Siswa kelas X-5 sebagai kelas eksperimen. Teknik pengambilan sampel dengan 

Cluster Random Sampling. Teknik pengumpulan data hasil belajar  biologi 

digunakan teknik tes, angket, dan lembar observasi. Teknik analisis data dengan 

menggunakan Analisis kovarian (Anakova). 

 Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: 1) Terdapat pengaruh 

yang signifikan penggunaan pendekatan keterampilan proses terhadap hasil 

belajar ranah kognitif siswa kelas X SMA MTA Surakarta; 2) Terdapat pengaruh 

yang signifikan penggunaan pendekatan keterampilan proses terhadap hasil 

belajar ranah afektif siswa kelas X SMA MTA Surakarta; 3) Terdapat pengaruh 

yang signifikan penggunaan pendekatan keterampilan proses terhadap hasil 

belajar ranah psikomotor siswa kelas X SMA MTA Surakarta.  

 

 

Kata Kunci: Pendekatan Keterampilan Proses, Hasil Belajar Biologi  

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan usaha sadar dan disengaja oleh guru untuk 

membuat siswa belajar secara aktif dalam mengembangkan kreativitas 

berfikirnya. Tujuan pokok penyelenggaraan kegiatan pembelajaran adalah 

membelajarkan siswa agar mampu memproses dan memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap bagi dirinya sendiri. Indikator keberhasilan suatu 

pembelajaran adalah tercapainya ketuntasan belajar siswa yang dicerminkan oleh 

nilai kognitif, nilai afektif, dan nilai psikomotorik. 

Pembelajaran mempunyai dua karakteristik yaitu pertama, dalam proses 

pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal, bukan hanya 

menuntut siswa sekedar mendengar dan mencatat, akan tetapi menghendaki 

aktivitas siswa dalam proses berfikir. Kedua, dalam pembelajaran membangun 

suasana dialogis dan proses tanya jawab terus menerus yang diarahkan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berfikir siswa untuk memperoleh 

pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri (Syaiful Sagala, 2008: 63). Hal 

pokok yang menjadi pengalaman siswa adalah berupa cara-cara penting untuk 

memproses dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi 

kebutuhannya. 

Hasil observasi di SMA MTA Surakarta menunjukkan adanya 

kecenderungan siswa yang kurang aktif dalam proses belajar mengajar. Aktivitas 

siswa yang berhubungan dengan proses belajar kurang optimal karena kurangnya 

sumber belajar yang digunakan. Sumber belajar yang digunakan pada umumnya 

terbatas pada guru dan buku teks yang dipakai dan kurang melibatkan sumber 

belajar nyata di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar siswa 

tertarik dengan mata pelajaran biologi. Siswa menginginkan bentuk pembelajaran 

biologi yang disertai contoh kongkret dan pengamatan langsung objek yang 

dipelajari. Kenyaatan di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran 

yang digunakan bersifat konvensional, guru lebih sering menggunakan metode 



ceramah bervariasi seperti tanya jawab, diskusi, atau dengan menggunakan media 

power point. Penekanan aktivitas belajar lebih banyak pada buku teks dan 

kemampuan mengungkapkan kembali isi buku teks tersebut, kurang menekankan 

pada pemberian keterampilan proses. Ketuntasan belajar siswa hanya diarahkan 

pada penguasaan konsep (kognitif), sehingga sangat sedikit menyentuh 

penumbuhan sikap ilmiah dan pengembangan keterampilan proses. 

Biologi merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Hakekat 

IPA meliputi tiga hal yaitu produk, proses, dan sikap ilmiah. Produk yaitu 

sekumpulan pengetahuan yang terdiri atas konsep, prinsip, teori dan hukum. 

Pengertian IPA sebagai produk adalah menekankan pada memahami apa yang 

sudah dihasilkan oleh IPA itu sendiri yang meliputi konsep, prinsip, teori dan 

hukum. Proses yaitu cara kerja yang dilakukan untuk memperoleh produk. 

Penekanan dari hakekat IPA sebagai proses adalah bagaimana siswa menemukan 

dan mengembangkan sendiri apa yang sedang dipelajari. Sikap ilmiah yaitu semua 

tingkah laku yang diperlukan dalam melakukan proses. Pembelajaran IPA yang 

terlaksana dengan baik dapat membentuk sikap dan nilai positif dalam diri siswa 

sebagai bekal untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Penyajian mata pelajaran biologi tidak hanya diarahkan pada penguasaan 

materi (ranah kognitif), tetapi juga menyentuh ranah psikomotor dan ranah 

attitude dalam wujud sikap dan nilai-nilai positif. Pembelajaran biologi 

seharusnya lebih menekankan pada proses, siswa berperan aktif selama proses 

pembelajaran untuk membangun pengetahuan melalui serangkaian kegiatan agar 

pembelajaran menjadi bermakna. Berdasarkan uraian di atas maka dipandang 

perlu adanya pengembangan berbagai pendekatan, strategi dan metode 

pembelajaran IPA khususnya biologi. Suatu prinsip untuk memilih pendekatan 

pembelajaran ialah belajar melalui proses mengalami secara langsung untuk 

memperoleh hasil belajar yang bermakna. Proses tersebut dilaksanakan melalui 

interaksi siswa dengan lingkungannya. Siswa diharapkan  termotivasi dan senang 

melakukan kegiatan belajar yang menarik dan bermakna bagi dirinya. Oleh karena 

itu, pendekatan keterampilan proses perlu dikembangkan dalam proses belajar 

mengajar.  



Pendekatan keterampilan proses menekankan pada proses belajar, 

aktivitas, dan kreativitas peserta didik termasuk keterlibatan fisik, mental, dan 

sosial peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan 

sikap, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai suatu 

tujuan. Pendekatan keterampilan proses ini diterapkan pada materi 

Archaeobacteria dan Eubacteria melalui kegiatan praktikum di laboratorium. 

Praktikum yang dilakukan adalah pengamatan bentuk-bentuk bakteri dan 

percobaan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Untuk praktikum pengamatan 

bentuk-bentuk bakteri, siswa mengamati, mengklasifikasikan bentuk-bentuk 

bakteri, menafsirkan hasil pengamatan dan mengkomunikasikan. Praktikum 

menghambat pertumbuhan bakteri, siswa mengajukan hipotesis percobaan, 

mengajukan pertanyaan, melakukan percobaan, mengkomunikasikan hasil 

percobaan, dan menerapkan konsep dalam pengawetan makanan. Melalui 

kegiatan tersebut siswa mampu menemukan dan membangun konsep yang 

ditanamkan oleh guru berdasarkan konsep yang telah dimiliki, mengembangkan 

cara berpikir logis, sistematis, kritis, terbuka, serta dapat menumbuhkan 

keterampilan dan kecakapan dalam melakukan kegiatan eksperimen. 

 Penerapan pendekatan keterampilan proses pada materi Archaeobacteria 

dan Eubacteria memberikan kesempatan  kepada siswa untuk terlibat secara aktif 

melalui kegiatan praktikum di laboratorium dalam proses pemerolehan hasil 

belajar baik ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Semakin besar 

keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, maka semakin besar baginya 

untuk mengalami proses belajar. 

  

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, maka telah dilakukan 

penelitian dengan judul: “IMPLIKASI PEMBELAJARAN BIOLOGI MELALUI  

PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES TERHADAP HASIL BELAJAR  

SISWA KELAS X SMA MTA SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 

2010/2011” 

 

 



B.   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :  

1. Aktivitas siswa yang berhubungan dengan proses belajar kurang optimal 

2. Peranan guru masih dominan, kurang melibatkan peranan siswa, sehingga 

siswa cenderung pasif.   

3. Ketuntasan belajar siswa hanya diarahkan pada penguasaan konsep, kurang 

menyentuh penumbuhan sikap ilmiah dan pengembangan keterampilan.  

4. Karakteristik IPA meliputi tiga hal yaitu : produk, proses, dan sikap ilmiah 

yang belum dikembangkan secara maksimal. 

 

C.   Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka agar lebih jelas dan 

terarah pembahasan dibatasi pada hal-hal berikut : 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA MTA Surakarta 

semester I tahun ajaran 2010/2011. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan keterampilan 

proses dan pendekatan konvensional. 

b. Hasil belajar biologi siswa ditunjukkan oleh parameter tes hasil belajar biologi 

berupa ranah kognitif, afektif, dan psikomotor pada pokok bahasan 

Archaeobacteria dan Eubacteria kelas X semester I. 

 

D.   Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, dapat 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh penggunaan pendekatan keterampilan proses terhadap hasil 

belajar biologi ranah kognitif pada siswa kelas X  SMA MTA  Surakarta? 



2. Adakah pengaruh penggunaan pendekatan keterampilan proses terhadap hasil 

belajar biologi ranah afektif pada siswa kelas X  SMA MTA  Surakarta? 

3. Adakah pengaruh penggunaan pendekatan keterampilan proses terhadap hasil 

belajar biologi ranah psikomotor pada siswa kelas X  SMA MTA  Surakarta? 

 

E.   Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh penggunaan pendekatan pembelajaran 

keterampilan proses terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif  pada siswa 

kelas X  SMA MTA  Surakarta. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh penggunaan pendekatan pembelajaran 

keterampilan proses terhadap hasil belajar biologi ranah afektif pada siswa 

kelas X  SMA MTA  Surakarta. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh penggunaan pendekatan pembelajaran 

keterampilan proses terhadap hasil belajar biologi ranah psikomotor pada 

siswa kelas X  SMA MTA  Surakarta. 

 

 

F.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat : 

1.  Bagi siswa, dapat meningkatkan keaktifan, keterampilan, dan hasil belajar 

biologi. 

2.  Bagi Guru sebagai masukan dalam rangka pemilihan pendekatan dan metode 

pembelajaran biologi yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan 

kreatifitas dan keterampilan siswa.  

3.  Instansi sekolah, dapat meningkatkan sumber daya pendidikan sehingga 

menghasilkan output yang berkualitas, dan dapat meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia. 

4.   Bagi peneliti lain di bidang pendidikan, dapat menambah kepustakaan dalam 

bidang pendidikan dan menjadi acuan untuk diteliti lebih lanjut. 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dalam penggunaan pendekatan 

keterampilan proses terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif siswa kelas X 

SMA MTA Surakarta tahun ajaran 2010/2011. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan dalam penggunaan pendekatan 

keterampilan proses terhadap hasil belajar biologi ranah afektif siswa kelas X 

SMA MTA Surakarta tahun ajaran 2010/2011. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan dalam penggunaan pendekatan 

keterampilan proses terhadap hasil belajar biologi ranah psikomotor siswa 

kelas X SMA MTA Surakarta tahun ajaran 2010/2011. 

 

B. IMPLIKASI 

Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian dapat dikaji implikasi teotis dan 

praktis sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

referensi pada penelitian sejenis. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru 

dalam memberikan pembelajaran biologi dengan menerapkan pendekatan 

keterampilan proses sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil 

belajar. 

 

 

 

 

 

 



C. SARAN  

 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disampaikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepada Guru 

a. Guru mata pelajaran biologi hendaknya menggunakan pendekatan 

keterampilan proses, yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan 

(kognitif) tetapi juga berorientasi pada sikap (afektif) dan keterampilan 

(psikomotor). 

2. Para Peneliti 

Peneliti menyarankan perlu diadakan penelitian yang lebih lanjut tentang 

penerapan pendekatan keterampilan proses dalam cakupan materi lain sehingga 

hasil belajar biologi siswa baik ranah kognitif, afektif maupun psikomotor dapat 

diamati lebih teliti. 

 


