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ABSTRAK 

 

Yunita Nur Indah Sari. PENERAPAN METODE EKSPERIMEN PADA MATERI 
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN GUNA MENINGKATKAN KETERAMPILAN 

MENGINTERPRETASI DATA PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 5 SURAKARTA 
TAHUN 2010/2011. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Sebelas Maret  Surakarta. Maret  2011. 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan metode  eksperimen dan untuk 

meningkatkan kemampuan menginterpretasikan data pembelajaran Biologi melalui penerapan 
metode eksperimen pada pokok bahasan pertumbuhan dan perkembangan  pada siswa kelas VIII 
SMP Negeri 5 Surakarta. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Reseach) yang 
dilaksanakan 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi. Subyek penelitian dalah siswa kelas VIIIC SMP Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 
2010/2011. Data penelitian diperoleh dari penyebaran angket, observasi, wawancara dan kajian 
dokumentasi. Validitas data dengan menggunakan teknik tr iangulasi. Analisis yang digunakan 

adalah analisis deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode eksperimen pada materi 

pertumbuhan dan perkembangan dapat meningkatkan kemampuan menginterpretasi data.  Hal ini 
dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan setiap indikator 
kemampuan menginterpretasi data pada setiap siklus. Keterampilan menginterpretasikan data 

pada pra siklus tergolong rendah. Pada siklus I, keterampilan menginterpretasikan data 
mengalami peningkatan tapi belum optimal. Pada siklus II, keterampilan menginterpretasikan 

data mengalami peningkatan yang lebih baik.  
 
  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran memiliki tujuan tercapainya pribadi-pribadi yang berkembang 

secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka 

kegiatan pendidikan hendaknya bersifat menyeluruh dan tidak hanya berupa penyampaian 

materi, akan tetapi meliputi kegiatan yang dapat mengantarkan siswa  untuk mengenal potensi 

dirinya dan mengembangkan potensi tersebut sehingga menjadi pribadi yang optimal yaitu 

dengan mengajak siswa untuk berkreatifitas dan mengembangkan keterampilannya. Memberikan 

bekal keterampilan-keterampilan kepada siswa, akan lebih mempermudah siswa mempelajari 

konsep dan mendapatkan keterampilan yang dapat dijadikan bekal untuk pendidikan yang lebih 

lanjut. 

Salah satu proses pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan dan 

kreatifitas siswa adalah dengan menerapkan metode eksperimen yang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengalami sendiri yang berkaitan dengan materi yang disampaikan sehingga 

diharapkan siswa dapat membangun suatu konsep dari apa yang dialaminya, mengembangkan 

pola pikir, kreatifitas dan keterampilan.  Keterampilan yang dapat dikembangkan  antara lain 

merencanakan penelitian, menyusun hipotesis, menentukan variabel, melakukan observasi, 

menginterpretasi data, dan mengkomunikasikan hasil pengamatan. Menginterpretasi data 

pengamatan dapat dilihat melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa antara lain mencatat 

setiap pengamatan, menghubungkan pengamatan-pengamatan, dan menemukan pola dalam satu 

seri pengamatan.  

 Hasil observasi awal terhadap proses pembelajaran di kelas VIII C  SMP Negeri 5 

Surakarta menunjukkan bahwa pada proses pembelajaran siswa masih belum mandiri dan masih 

tergantung pada guru. Siswa cenderung menjadikan guru sebagai sumber utama yang 

memberikan konsep materi yang dipelajari dan kurang memberikan latihan kepada siswa dalam 

menjelaskan data yang mereka peroleh. Pada kegiatan laboratorium, siswa masih kurang mampu 

dalam menganalisis kesalahan maupun keberhasilan yang mereka dapatkan, siswa masih belum 

mampu menjelaskan data yang mereka peroleh. Dengan kata lain, tingkat kemampuan siswa 

dalam menginterpretasi data pengamatan masih rendah terlihat dari kegiatan siswa saat 



mengerjakan laporan hasil pengamatan dan tugas dari guru masih banyak siswa yang mencontek 

pekerjaan temannya, hanya sedikit siswa yang mencatat pengamatan, siswa belum dapat 

menjelaskan hubungan sebab akibat, kurang membaca berbagai literatur untuk mendalami teori 

yang berhubungan dengan praktikum, siswa belum dapat memberikan alasan atau penjelasan 

mengenai data pengamatannya, dan sedikit siswa yang dapat menarik kesimpulan.  

Hasil diskusi dengan guru Biologi kelas VIII SMP Negeri 5 Surakarta, dapat diketahui 

bahwa sebagian besar siswa belum paham apa yang harus dicatat, dan bagaimana menjelaskan 

suatu data hasil pengamatan. Hal ini dikarenakan siswa tidak terlatih untuk menafsirkan data 

pengamatan, siswa terbiasa menerima informasi dan instruksi langsung dari guru dan buku 

pegangan dari sekolah sehingga siswa tidak dapat mengembangkan pola pikir  dan 

keterampilannya. 

Berdasarkan observasi lingkungan sekolah diketahui bahwa sarana dan prasarana untuk 

pembelajaran biologi sangat memadai seperti laboratorium IPA yang dilengkapi dengan 

peralatan praktikum yang dapat mendukung penerapan metode eksperimen dalam pembelajaran 

biologi. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka diperlukan suatu tindakan yang mampu untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Peneliti melakukan penelitian tindakan kelas yang dapat 

membantu mengembangkan kreatifitas siswa sehingga dapat meningkatkan keterampilan 

menginterpretasi data. Metode pembelajaran yang dapat menyelesaikan permasalahan diatas 

adalah metode eksperimen yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami 

atau melakukan sendiri suatu pertanyaan atau suatu hipotesis yang dipelajari, siswa aktif terlibat 

mengumpulkan fakta, informasi, atau data yang diperlukan melalui percobaan yang 

dilakukannya. Siswa dapat menggunakan dan melaksanakan prosedur metode ilmiah dan berfikir 

ilmiah sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan ilmiah yang dimiliki. Membuat 

siswa percaya pada kebenaran kesimpulan percobaanya sendiri dari pada hanya menerima kata 

guru atau buku. 

Dengan penerapan metode eksperimen diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas 

siswa dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterampilan-keterampilan yang 

telah ada dalam diri siswa dan melatih siswa untuk berpikir secara ilmiah.  

Dengan penerapan metode eksperimen yang siswa tidak hanya mendapat teori-teori 

didalam kelas tetapi mereka dapat melihat dan mengamati secara langsung sehingga diharapkan 



dapat membantu siswa dalam memahami materi dan meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menginterpretasikan data hasil pengamatan.  

 Sebelum dilakukan tindakan didalam kelas, diadakan penelitian perkecambahan untuk 

mendukung proses pembelajaran. Penelitian perkecambahan menggunakan biji koro komak 

(Dolichos lablab) direndam dalam KNO
3
 untuk mempercepat proses perkecamabahan. 

Penelitian perkecambahan diterapkan oleh siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa 

mendapatkan pengalaman, siswa dapat melihat dan mengamati secara langsung sehingga 

diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami materi dan meningkatkan keterampilan 

siswa dalam menginterpretasikan data hasil pengamatan. 

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan judul penelitian sebagai berikut: 

”PENERAPAN METODE EKSPERIMEN PADA MATERI PERTUMBUHAN DAN 

PERKEMBANGAN GUNA MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENGINTERPRETASI 

DATA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 5 SURAKARTA TAHUN 2010/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan berikut ini: apakah penerapan metode eksperimen dalam pembelajaran biologi 

pada pokok bahasan perkembangan dan pertumbuhan dapat meningkatkan keterampilan 

mengintepretasi data pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dalam penelitian ini 

adalah :  



Untuk meningkatkan keterampilan menginterpretasikan data dalam pembelajaran Biologi 

melalui penerapan metode eksperimen pada pokok bahasan pertumbuhan dan perkembangan  

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Surakarta.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Pembelajaran dengan menggunakan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

a. Memberikan pengalaman secara langsung yang berkaitan dengan materi yang dipelajari.   

b. Meningkatkan keterampilan menginterpretasikan data terhadap pembelajaran biologi.  

c. Memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga siswa lebih termotivasi dalam 

belajar. 

2. Bagi guru 

a. Menyajikan sebuah pilihan untuk mengatasi masalah pembelajaran yang membutuhkan 

penyelesaian melalui penerapan metode eksperimen  

b. Memperkaya khasanah pengetahuan guru mengenai alternatif strategi pembelajaran yang 

dapat digunakan. 

c. Memberikan pengalaman untuk inovasi pembelajaran.  

3. Bagi sekolah  

a. Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran.  

b. Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program peningkatan proses pembelajaran 

pada tahap berikutnya. 

 

 

 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat  disimpulkan bahwa : 
Penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan keterampilan menginterpretasi data 

pada materi pertumbuhan dan perkembangan siswa kelas VIIIC SMP Negeri 5 Surakarta tahun 
ajaran 2010/2011. 

 

B. Implikasi  

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk:  
a.    Sumber acuan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis lebih lanjut.  

b.    Sumbangan   pemikiran   bagi   guru   untuk   mengembangkan   variasi   metode 
pembelajaran.  

c.    Menambah wawasan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, khususnya 
mata pelajaran biologi. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada pembelajaran biologi di SMP 5 
Surakarta yaitu keterampilan menginterpretasi data dapat ditingkatkan dengan menerapkan 

metode eksperimen disertai dengan Lembar Kerja Siswa.  
 

C. Saran  

1. Bagi Guru 

a. Guru hendaknya lebih inovatif lagi pada saat memberikan apersepsi dan motivasi kepada  

siswa, misalnya dengan memberikan informasi atau mengkaitkan materi dengan kehidupan 

sehari-hari. Sehingga diharapkan siswa akan lebih tertarik untuk memperhatikan penjelasan 

yang diberikan oleh guru. 

b. Guru hendaknya lebih memperhatikan kondisi siswa ketika melakukan eksperimen maupun 

diskusi sehingga proses pembelajaran tetap terarah dengan baik. 

2. Bagi Siswa 

a.   Siswa hendaknya memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru dengan seksama agar 
dapat melaksanakan metode eksperimen disertai Lembar Kerja Siswa dengan baik 

b.    Siswa hendaknya tidak tergantung pada materi yang diberikan oleh guru saja, tetapi juga 
lebih aktif mencari informasi materi dari sumber-sumber lain sehingga akan menambah 

wawasan siswa dalam menjelaskan dan mengkaitkan hasil eksperimen dengan teori 
c.    Siswa hendaknya lebih aktif dalam kegiatan eksperimen maupun diskusi kelompok dan 

kelas. 

 


