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ABSTRAK 
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TIPE LEARNING TOGETHER DISERTAI MODUL UNTUK 

MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES SAINS DASAR SISWA 

KELAS X-6 SMA N 8 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2010/2011, 

Skripsi. Surakarta, Agustus. 2011.  

 

 Penelitian ini bertujuan  untuk meningkatkan keterampilan proses sains 

dasar  siswa kelas X-6 SMA N 8 Surakarta melalui pembelajaran kooperatif tipe 

Learning Together  disertai modul pada  materi pencemaran dan perubahan 

lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research)  yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap 

yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.  Subyek penelitian adalah 

siswa kelas X-6  SMA N  Surakarta  tahun pelajaran 2010/2011. Data penelitian 

diperoleh melalui observasi, penyebaran angket, dan wawancara. Teknik analisis 

data adalah dengan teknik analisis deskriptif  kualitatif. Validasi data dengan 

menggunakan teknik triangulasi metode.   

 

 Hasil penelitian menunjukkan  bahwa dengan  penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe  Learning Together  disertai penggunaan  modul sebagai sumber 

belajar  dapat meningkatkan  keterampilan proses sains dasar  siswa dalam 

pembelajaran Biologi. Hal ini didasarkan pada hasil observasi, angket dan 

wawancara. Rata-rata  nilai persentase capaian  indikator dari lembar observasi 

siswa untuk prasiklus  23,71%,  siklus I  sebesar 71,64%, dan siklus II sebesar 

85,59%.  Sedangkan rata-rata nilai persentase capaian  indikator yang didapatkan 

dari hasil angket  keterampilan proses sains dasar siswa untuk prasiklus  sebesar 

72,09%, siklus I sebesar 79,60%, dan siklus II sebesar 82,00%. Hasil wawancara  

siswa menyatakan bahwa penggunaan  pembelajaran kooperatif tipe  Learning 

Together disertai modul memberikan kesempatan bagi siswa untuk berperan aktif 

dalam pembelajaran.  

 

 Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi pembelajaran 

kooperatif tipe  Learning Together  disertai  modul  dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains dasar  siswa kelas X-6  SMA N  8  Surakarta  tahun 

pelajaran 2010/ 2011 pada pembelajaran Biologi.   

  

  

Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif, Learning Together, Modul, Keterampilan 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

 

 Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan  

kemajuan bangsa, karena melalui pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dapat berkembang. Oleh karena itu pendidikan harus diutamakan.  Pendidikan 

benar-benar diupayakan diberbagai bidang pendidikan. Sekolah, guru, dan siswa 

memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Kerja sama antara 

guru dan siswa dalam hal belajar mengajar sangat  dibutuhkan demi terciptanya 

pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Suatu kualitas pembelajaran dikatakan 

baik apabila adanya proses yang baik pula. Dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang baik dan sesuai diharapkan merangsang siswa untuk aktif 

memungkinkan dapat meningkatkan kualitas belajar yang lebih baik.   

 

 Kenyataan yang banyak dijumpai di kelas-kelas dalam sekolah selama ini 

adalah pembelajaran berpusat pada guru. Guru menempatkan diri sebagai pemberi 

pengetahuan bagi siswa dan cenderung masih didominasi dengan metode ceramah 

bervariasi. Siswa kurang berperan aktif dalam proses pembelajaran untuk 

membangun dan menemukan sendiri pengetahuannya. Penggunaan sumber belajar 

yang sesuai dengan materi pembelajaran yang relevan juga sangat penting dalam 

mendukung keberhasilan  pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan sumber 

belajar harus diperhatikan agar siswa mudah memahami materi yang diajarkan 

dan tidak merasa bosan dengan sumber belajar yang umumnya buku pelajaran.   

 

 Hasil observasi terhadap pembelajaran Biologi di  kelas X-6  SMA N 8 

Surakarta  menunjukkan bahwa hasil  pemahaman siswa dalam pembelajaran 

biologi belum memuaskan. Hal ini teridentifikasi dengan adanya data antara lain, 

tingkat perhatian siswa dalam pembelajaran biologi masih rendah yaitu  dengan 

rincian siswa yang bersemangat dan antusias dalam pembelajaran Biologi hanya 

15,39%, siswa yang  tertarik dan menikmati  pembelajaran masih sangat kurang 

yaitu sekitar 7,69%. Diperoleh juga data yang berhubungan dengan keterampilan 

2  proses sains dasar yaitu keterampilan mengamati bahan ajar yang ditampilkan 

oleh guru sebesar 73,08%, mengklasifikasikan 0%, mengkomunikasikan 23,08%, 

mengukur 0%, memprediksi 3,85% menyimpulkan 11,54%, siswa yang 

menggunakan sumber belajar lain selain LKS dari sekolah sebesar 3,85%. Selain 

data tersebut diperoleh hasil observasi secara umum yaitu  pembelajaran masih 

terpusat pada guru (metode yang digunakan adalah ceramah disertai dengan tanya 

jawab), siswa kurang aktif dalam pembelajaran, siswa tidak dilibatkan langsung 

ke proses pembelajaran dalam artian keterampilan proses siswa masih kurang, dan  

penggunaan variasi model pembelajaran masih terbatas, data tersebut berdasarkan 

hasil observasi Surakarta pada tanggal 28 April dan 5 Mei 2011.  

 



 Pembelajaran Biologi adalah pembelajaran yang menekankan pada ilmu 

sains yaitu ilmu yang berhubungan dengan alam sehingga tujuan pemebelajaran 

sains adalah untuk menjelaskan fenomena alam, oleh karena iti cara belajar sains 

harus melibatkan siswa secara langsung. Biologi merupakan salah satu cabang 

dari sains, sehingga cara belajar biologi harus melibatkan siswa secara langsung 

melalui pengalaman belajar yang memuat keterampilan proses sains dasar.  

 

 Keterampilan Proses Sains adalah suatu pembelajaran sains yang 

memfokuskan pada cara perolehan materi pelajaran dengan menghayati proses 

pembelajaran, sehingga siswa dapat menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan 

yang sedang diajarkan.  Dalam hal peningkatan pembelajaran maka perlu 

dikembangkan keterampilan proses dasar. Keterampilan proses perlu 

dikembangkan melalui pengalaman langsung, sebagai pengalaman belajar, dan 

disadari ketika kegiatannya sedang berlangsung (Nuryani, 2005: 82)  Melalui 

proses pengamatan langsung,  seseorang dapat lebih menghayati proses atau 

kegiatan yang dilakukan. Kegiatan tersebut dapat berupa pengamatan/observasi 

dengan menggunakan sebanyak-banyaknya panca indera, pengklasifikasian, 

mengkomunikasikan, mengukur, memprediksi, dan menyimpulkan. Dari 

keterampilan tersebut, seseorang akan lebih menggali potensi yang dimilikinya 

untuk memahami suatu konsep ilmu pengetahuan.  

 

 Masalah utama yang  terungkap dari hasil observasi tersebut  adalah 

menyangkut keterampilan proses siswa  dan penggunaan sumber belajar  yang 3 

masih kurang. Keterampilan proses adalah suatu kemampuan yang dilakukan 

siswa dalam proses belajar, melalui keterampilan proses/pengamatan langsung 

siswa menghayati proses atau kegiatan yang dilakukan sehingga siswa akan lebih 

mengerti apa yang sedang  dipelajari. Maka dari itu keterampilan proses harus 

bagus atau dikuasai oleh siswa karena keterampilan proses siswa yang bagus akan 

menunjukkan suatu pembelajaran yang berkualitas.  

 

 Tindakan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu meningkatkan keterampilan 

proses sains dasar siswa dalam pembelajaran biologi terutama pada materi 

pencemaran lingkungan. Dengan penggunaan variasi model pembelajaran dan  

pemberian sumber belajar yang sesuai  diharapkan  mampu meningkatkan 

keterampilan proses sains dasar siswa. Model pembelajaran yang perlu diterapkan 

adalah model pembelajaran yang dapat mendukung langkah-langkah 

keterlaksanaan keterampilan proses sains, sehingga diharapkan siswa diharapkan 

siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keterampilan proses sains 

dasar siswa.   

 

 Berdasarkan hasil kesepakatan antara peneliti dan guru mata pelajaran 

Biologi maka digunakan model pembelajaran  Learning Together.  Model 

pembelajaran  Learning Together  merupakan salah satu jenis pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada kerja sama kelompok, melalui kerja sama 

kelompok diharapkan siswa dapat bertukar pikiran, berargumentasi serta 

melakukan praktikum maupun kerja ilmiah dengan anggota kelompoknya 



sehingga dapat membuat siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran  dan 

menunjang peningkatan keterampilan proses sains dasar siswa dalam 

pembelajaran biologi.   

  

 Dalam pembelajaran kooperatif tipe  Learning Together  juga menekankan 

pada lima unsur pokok yaitu  interaksi tatap muka, interdependensi positif, 

tanggung jawab individual, kemampuan-kemampuan interpersonal dan kelompok 

kecil, sehingga mereka dapat bekerja secara kelompok dalam pemecahan masalah 

mengenai materi pelajaran namun tidak lepas dengan tanggung jawab secara 

individual (Slavin, 2009: 250). Sedangkan sumber belajar yang dipilih untuk 

menunjang pembelajaran kooperatif tipe  Learning Together serta keterlaksanaan 

keterampilan proses sains dasar siswa adalah modul. Modul merupakan suatu 

paket belajar yang berkenaan dengan satu unit bahan pelajaran yang dapat dicapai 

dan diselesaikan melalui belajar secara individual. Pembelajaran dengan modul 

sangat sesuai untuk menanggapi perbedaan individual siswa dalam pembelajaran 

kelompok  Learning Together.  Selain itu pembelajarn dengan menggunakan 

modul siswa dapat memperoleh pengalaman belajar melalui berbagai macam 

penginderaan pengalaman yang diperoleh siswa (Sarwanto, 2011: 24).   

 

 Dengan penggunaan modul siswa dapat mendiskusikan materi pelajaran, 

mengerjakan lembar kerja dan bertukar pikiran dengan anggota kelompoknya, 

Pada saat diskusi maupun pengerjaan lembar kerja,  siswa dapat menggunakan 

keterampilan mengobservasi, mengklasifikasikan, mengkomunikasikan, 

mengukur,  memprediksi serta menyimpulkan. Sehingga dengan penggunaan 

modul, dapat mendukung siswa dalam menggunakan keterampilan proses sains 

dasar yang mereka miliki. Dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe 

Learning Together  disertai modul diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

proses sains dasar siswa.  

 

 Sehubungan dengan latar belakang di atas judul penelitian ini adalah 

“PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE  LEARNING 

TOGETHER  DISERTAI MODUL UNTUK MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN PROSES SAINS DASAR SISWA SMA N 8 SURAKARTA 

TAHUN AJARAN 2010/2011”  

  

B.  Perumusan Masalah 

 

 Berdasarkan pembatasan masalah maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

 Apakah penggunaan  penerapan pembelajaran kooperatif tipe  learning 

together disertai modul dapat meningkatkan keterampilan proses  sains dasar  

siswa dalam pembelajaran biologi pada materi pencemaran dan perubahan 

lingkungan, siswa kelas X-6 SMA N 8 Surakarta Tahun ajaran 2010/2011.  

  

C.  Tujuan Penelitian 

 



 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Meningkatkan keterampilan proses  sains  dasar siswa  kelas X-6 SMA N 8 

Surakarta pada materi pencemaran dan perubahan lingkungan melalui penerapan 

pembelajran kooperatif tipe Learning Together disertai modul.  

  

D.  Manfaat penelitian 

 

 Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh manfaat 

sebagai berikut:  

1. Bagi Siswa  

a. Meningkatkan keterampilan proses sains dasar  siswa kelas X-6 SMA 

N 8 Surakarta dalam pembelajaran Biologi.  

b.   Memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga  siswa lebih 

semangat dalam belajar.  

c.   Meningkatkan pemahaman konsep pada pembelajaran biologi karena 

melibatkan siswa dalam pembelajaran secara langsung sehingga siswa 

lebih menghayati apa yang sedang di lakukan.  

d. Dapat meningkatkan prestasi belajar.  

2. Bagi Guru  

a. Memberi bahan masukan kepada guru dalam memilih serta 

menggunakan strategi dan metode pembelajaran biologi yang relevan.  

b.  Memberi masukan yang penting dalam peningkatan mutu pendidikan 

terutama proses belajar mengajar biologi di sekolah.  

c. Memberi masukan kepada guru mengenai variasi sumber belajar.  

3. Bagi sekolah  

a. Hasil penelitian dapat digunakan untuk referensi peningkatan 

keterampilan proses siswa dalam pembelajaran biologi pada tahap 

berikutnya.  

b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk perbaikan proses  

pembelajaransecara umum pada tahap berikutnya.  

c. Sebagai bahan referensi bagi semua pihak yang bermaksud melakukan 

penelitian sejenis atau pendidikan lebih lanjut. 

  



BAB V 

 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

 

 Berdasarkan hasil penlitian ini dapat disimpulkan  bahwa penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe  Learning Together  disertai modul  pada pokok 

bahasan pencemaran dan perubahan lingkungan dapat meningkatkan keterampilan 

proses sains dasar siswa kelas X-6 SMA Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 

2010/2011.  

 

B. IMPLIKASI 

 

1. Implikasi Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk:  

a. Sumber acuan atau referensi dalam pengembangan penelitian tindakan 

kelas lebih lanjut.  

b. Sumbangan pemikiran bagi guru untuk mengembangkan variasi 

model pembelajaran.  

c. Memberi wawasan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran  

khususnya mata pelajaran Biologi.  

2. Implikasi Praktis  

 Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada pembelajaran 

Biologi di SMA Negeri 8 Surakarta, yaitu keterampilan proses sains dasar 

siswa dalam pembelajaran dapat ditingkatkan dengan penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe Learning Together disertai modul sebagai 

sumber belajar.  

 

C. SARAN 

1. Bagi Guru  

a. Guru  hendaknya mempelajari dengan baik langkah-langkah 

pembelajaran berdasarkan strategi yang dipakai sehingga pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik  

b. Guru hendaknya lebih memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berperan serta dalam pembelajaran sehingga pembelajaran lebih 

menarik dan menyenangkan.  

c. Guru hendaknya lebih memantau atau mengarahkan siswa dalam 

proses pembelajaran sehingga siswa dapat lebih fokus pada 

pembelajaran.  

d. Guru hendaknya lebih mengarahkan kegiatan belajar siswa agar 

keterampilan proses sains dasar siswa dapat tercapai secara maksimal. 

2. Bagi Siswa  

a. Siswa hendaknya tidak mengandalkan penjelasan dari guru mengenai 

materi pelajaran tetapi juga harus aktif dan berusaha mencari referensi 



yang mendukung materi pelajaran sehingga siswa lebih menguasai  

konsep yang diajarkan  

b. Siswa hendaknya lebih berani dalam menyampaikan pendapat atau 

sanggahan pada saat diskusi sehingga pembelajaran berlangsung 

menarik dan menyenangkan.  

c. Siswa hendaknya mengembangkan keterampilan proses sains dasar 

secara maksimal dalam  pembelajaran untuk menemukan konsep yang 

sedang dipelajari.  

3. Bagi Peneliti Lain  

Perlu diadakan penelitian sejenis dengan cakupan yang lebih luas sehingga 

dapat diketahui sejauh mana penerapan pembelajaran kooperatif tipe 

Learning Together  disertai modul  sebagai sumber belajar dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains dasar siswa.  

  

 


