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ABSTRAK 

Yuliana Indah Wulansari.  APLIKASI PAKEM MODEL KERJA ILMIAH 

SEDERHANA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA 



KELAS VII SMP NEGERI I AMBARAWA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan Dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas sebelas Maret Surakarta, Oktober 2007.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) peningkatan hasil belajar 

IPA_Biologi melalui  penerapan PAKEM  dengan model kerja Ilmiah sederhana, 2) 

Peningkatan keaktivan dan motivasi belajar IPA-biologi dengan penerapan PAKEM dengan 

model Kerja Ilmiah Sederhana. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) 

yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus I dimulai dengan identifikasi permasalahan yang 

ada di kelas, perencanaan tindakan berupa penyusunan langkah-langkah pembelajaran 

melalui penerapan PAKEM dengan model kerja ilmiah sederhana, pelaksanaan tindakan, 

observasi, evaluasi, analisis dan refleksi untuk tindakan berikutnya. Subyek penelitian adalah 

siswa kelas VII SMP Negeri I Ambarawa tahun ajaran 2006/2007. Data diperoleh melalui 

observasi, wawancara, penyebaran angket dan tes evaluasi kognitif. Teknik analisis data 

adalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAKEM dengan model kerja ilmiah sederhana 

meningkatkan hasil evaluasi ranah kognitif, afektif dan psikomotor siswa dan angket 

pendukung seperti performansi guru, persepsi siswa terhadap media yang digunakan, persepsi 

siswa terhadap belajar kelompok, dan peran serta siswa di kelas. Peningkatan hasil belajar 

diukur dari evaluasi siklus I, dan siklus II. Ranah afektif rata-rata meningkat 13 % dengan 

peningkatan partisipasi aktif siswa dalam praktikum, peningkatan kerjasama, kemampuan 

menggunakan alat dan bahan, mengerjakan praktikum dengan tepat waktu dan terjadi 

peningkatan belajar dalam bentuk kelompok yang tinggi pada ranah psikomotor yaitu 32,3 %. 

Pada Angket pendukung, performansi guru meningkat 5,02% sedangkan persepsi siswa 

terhadap media yang digunakan meningkat 3,83%. Persepsi siswa terhadap belajar kelompok 

meningkat 4,5% dan peran serta siswa dikelas meningkat 10,3%. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan: 1) penerapan PAKEM dengan model kerja ilmiah sederhana dapat 

meningkatkan hasil belajar Biologi, 2) Penerapan PAKEM dengan model kerja ilmiah 

sederhana meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa. 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan salah satu unsur penentu baik tidaknya lulusan yang 

dihasilkan oleh sistem pendidikan atau dapat diibaratkan jantung dari proses pembelajaran. 

Pembelajaran yang baik cenderung menghasilkan lulusan dengan hasil belajar yang baik pula, 

demikian pula sebaliknya. Hasil belajar pendidikan di Indonesia masih dipandang kurang 



baik. Sebagian besar siswa belum mampu menggapai potensi ideal atau optimal yang 

dimilikinya. Oleh karena itu perlu ada perubahan proses pembelajaran dari kebaiasaan yang 

sudah berlangsung selama ini.  

Kekuatan atau kompetensi suatu negara dalam persaingan global lebih ditentukan 

oleh sumber daya manusia yang profesional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dewasa ini menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Usaha untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui proses belajar mengajar 

dalam lembaga pendidikan. Untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas sangat 

tergantung pada sistem pendidikan formal maupun informal yang dilaksanakan. Peningkatan 

mutu pendidikan formal di sekolah tidak terlepas dari keberhasilan proses belajar mengajar, 

sehingga akan mempengaruhi hasil belajar siswa.  

Keberhasilan suatu proses belajar mengajar tidak luput dari faktor pendekatan yang 

digunakan oleh guru dalam mengajar. Namun saat ini, umumnya guru menggunakan 

pendekatan yang sama untuk setiap materi. Pendekatan tersebut kurang bisa mengena 

langsung pada diri pada siswa, karena siswa dianggap mempunyai kempuan yang sama 

sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tidak tercapai secara optimal, hal tersebut 

akan dapat mempengaruhi hasil belajar dan motivasi siswa. 

Untuk mewujudkan tujuan nasional secara efektif dan melibatkan berbagai pihak 

secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan maka dilakukan penyempurnaan kurukulum 

yang dilakukan secara responsif terhadap internalisasi globalosasi dan otonomi daerah. Tahun 

2006 BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan)  mengganti KBK (Kurikulum Berbasis 

Kompetensi) menjadi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.  KTSP merupakan penyempurnaan dari KBK yang 

disusun dan dilaksanakan oleh masing – masing satuan pendidikan. Salah satu prinsip 

pengembangan KTSP adalah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan 

kepentingan peserta didik dan lingkungan. Sedangkan tujuan umum KTSP pada pendidikan 

menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

Berdasar prinsip dan tujuan umum KTSP diperlukan berbagai metode pembelajaran 

yang lebih releven dan mampu untuk mendorong siswa untuk lebih aktif sehingga siswa 

dapat menuangkan seluruh kemampuannya. Salah satu prinsip pelaksanaan KTSP yaitu 

kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling 

menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat. (BSPN,2006: 7)  

Pendidikan yang berkembang saat ini menghendaki situasi di dalam kelas adalah 



suatu proses pembelajaran bukan proses pengajaran. Dalam proses pembelajaran guru hanya 

sebagai fasilitator dan motivator, berbeda dengan  proses pengajaran dimana guru sebagai 

pusat perhatian yang mendominasi kelas. Dengan demikian seorang guru dituntut mempunyai 

kompetensi dan kemampuan menguasai materi secara teoritis kemudian berkemampuan 

untuk menyampaikan ilmunya kepada siswa dengan menggunakan metode pembelajaran 

yang tepat dan sesuai dengan materi yang sedang diajarkan.   

Pembelajaran biologi juga merupakan bagian dari pendidikan, pastinya pembelajarn 

biologi harus mengikuti kemajuan zaman yang ditandai dengan peningkatan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi. Kemajuan ini  membutuhkan berbagai faktor pendukung baik 

faktor fisik maupun nonfisik. Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya tergantung dari 

seberapa besar kemampuan dan kompetensi guru dalam mengajar tetapi juga keterlibatan 

siswa yang aktif dan kreatif.  

Pada umumnya nilai hasil belajar biologi yang dicapai siswa SMP N. I Ambarawa 

kurang memuaskan. Banyak siswa yang merasa bosan dan kurang bersemangat dalam 

belajar. Hal ini disebabkan kerena guru terlalu monoton dan kurang memberikan variasi 

metode dalam pembelajarannya. Dalam mengikuti pembelajaran siswa akan merasa tegang, 

kurang nyaman dan tidak bisa menyalurkan kreatifitasnya.   

Pembelajaran IPA biologi khususnya akan sangat menarik jika dikemas dalam suatu 

bentuk pembelajaran aktif yang menyenangkan dan menggugah siswa untuk berpikir kreatif 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Salah satu strategi pembelajaran yang mendorong 

keaktifan / potensi siswa diantaranya adalah Contectual Teaching Learning (CTL) yang 

mengharuskan siswa untuk menekankan kontak langsung dengan sumber materi (media) 

yang harus disiapkan guru. Selain itu siswa dibantu untuk membangun keterkaitan antara 

informasi  (pengetahuan) baru dengan pengalaman (pengetahuan lain) yang telah mereka 

miliki. Salah satu bentuk strategi dalam  CTL adalah  PAKEM.  

Pembelajaran yang saat ini dikembangkan dan banyak dikenalkan ke seluruh 

pelosok tanah air yaitu Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan atau 

disingkat dengan PAKEM. Disebut demikian karena pembelajaran ini dirancang agar 

mengaktifkan siswa, mengembangkan kreativitas sehingga efektif namun tetap 

menyenangkan. 

Di dalam PAKEM  terdapat beberapa model yang bisa digunakan. Salah satu model 

yang dapat menggugah siswa untuk aktif dalam pembelajaran adalah model kerja ilmiah 

sederhana. Pada model  ini lebih mengoptimalkan dalam penggunaan panca indera dan 

merupakan pengembangan ketrampilan kerja ilmiah dalam IPA biologi khususnya yang 



penting.   

“Bertitik tolak dari latar belakang tersebut diatas, maka peneliti mengambil judul : 

“APLIKASI PAKEM MODEL KERJA ILMIAH SEDERHANA UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL  BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS VII  SMP NEGERI 

1 AMBARAWA“ 

 B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya hasil belajar biologi siswa mungkin disebabkan karena metode 

pembelajaran yang digunakan kurang tepat. 

2. Metode konvensional masih mendominasi dunia pendidikan. 

3. Masih rendahnya hail belajar biologi siswa mungkin disebabkan karena pembelajaran 

yang kurang menyenangkan dan tidak dilakukannya proses kerja ilmiah yang mendukung 

pembelajaran.  

 

C. Pembatasan Masalah 

 Dari identifikasi masalah diatas, agar permasalahan yang dikaji dapat lebih terarah, 

maka penulis membatasai masalah tersebut sebagai berikut: 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dibatasi pada siswa kelas VII  SMP Negeri 1 Ambarawa tahun 

pelajaran 2006/2007. 

2. Obyek penelitian 

 Obyek penelitian dibatasi pada masalah berikut ini : 

a. Aplikasi pendekatan PAKEM menggunakan model kerja ilmiah sederhana untuk 

meningkatkan hasil belajar biologi.  

b. Pencapaian kompetensi belajar biologi yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek 

psikomotor, pada pokok bahasan yang disesuaikan dengan tempat penelitian. 

 

D. Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1.  Apakah penerapan  PAKEM model kerja ilmiah sederhana dapat merangsang siswa kelas 

VII untuk belajar dan menggunakan daya pikir secara aktif dan krewatif terhadap mata 

pelajaran IPA- biologi? 



2. Apakah penerapan  PAKEM menggunakan model kerja ilmiah sederhana dapat 

meningkatkan pencapaian hasil kompetensi biologi yang terdiri dari ranah afektif, ranah 

kognitif dan ranah psikomotor? 

 

 

 

    E. Tujuan Penelitian 

Sesuai  dengan rumusan masalah dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan 

diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:   

1. Untuk mengetahui hasil penerapan PAKEM model kerja ilmiah sederhana terhadap 

rangsangan siswa kelas VII untuk belajar dan menggunakan daya pikir secara aktif dan 

kreatif terhadp mata pelajaran IPA-Biologi. 

2. Untuk mengetahui hasil penerapan PAKEM model kerja ilmiah sederhana terhadap 

peningkatan hasil belajar IPA-Biologi siswa kelas VII. 

 

    F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikn manfaat sebagai berikut :  

1. Bagi Guru 

a. Memberikan informasi pada guru atau calon guru tentang pendekatan PAKEM 

dengan model kerja ilmiah sederhana. 

2. Bagi siswa 

a. Memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga siswa lebih termotivasi 

dalam belajar.  

b. Mendapatkan pengalaman belajar yang lebih lengkap dan inovatif. 

3. Bagi sekolah dan institusi pendidikan lainnya 

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik pada sekolah itu sendiri 

dalam rangka perbaikan pembelajaran pada khususnya dan sekolah pada umumnya. 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penerapan PAKEM menggunakan kerja ilmiah sederhana pada proses 

pembelajaran Siklus I dan Siklus II oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut: 



1. Aplikasi PAKEM dengan metode kerja ilmiah sederhana dapat meningkatkan 

rangsangan untuk belajar biologi dan menngunakan daya pikir secara aktif  siswa kelas 

VII SMP Negeri I Ambarawa tahun ajaran 2007/2008. 

2. Aplikasi PAKEM dengan metode kerja ilmiah sederhana dapat meningkatkan hasil 

kompetensi belajar biologi yang terdiri dari ranah afektif, kognitif dan psikomotor.  

 

B. Implikasi 

2. Implikasi Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dipergunakan : 

a. Sebagai bahan referensi penelitian sejenis selanjutnya. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan alternatif pembelajaran yang 

menyenangkan. 

c. Sebagai gambaran dan bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah yang 

perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran siswa pada mata 

pelajaran biologi. 

 

3. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada kegiatan belajar mengajar 

biologi di SMP Negeri I Ambarawa, yakni bahwa hasil belajar biologi siswa dapat 

ditingkatkan dengan PAKEM menggunakan metode kerja ilmiah sederhana. 

 

                                  C. Saran 

  1. Guru 

a. Guru dapat menyajikan PAKEM menggunakan metode kerja ilmiah  sederhana 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar biologi. 

b. Guru mampu mengembangkan dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan PAKEM 

dengan metode kerja ilmiah sederhana. 

c. Guru dapat mengevaluasi hasil yang diperoleh dan mengambil keputusan yang tepat 

dengan penerapan PAKEM dengan metode kerja ilmiah sederhana. 

 

2.  Siswa 

a. Siswa diharapkan dapat memberikan respon yang baik terhadap guru dalam menyajikan 

PAKEM dengan metode kerja ilmiah sederhana dengan baik sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar biologi dan meningkatkan kualitas proses belajar biologi. 



b. Untuk meningkatkan partisipasi dan aktivitasnya dalam mengikuti PAKEM dengan 

metode kerja ilmiah sederhana Siswa doharapkan untuk terus belajar dan berusaha 

sehingga hasil belajar dan kualitas proses belajar naik. 

 

3.   Sekolah 

a. Sekolah hendaknya dapat menerapkan PAKEM dengan metode kerja ilmiah sederhana 

untuk materi pokok lain. 

b. Sekolah diharapkan  menyediakan media pembelajaran yang bermanfaat untuk 

meningkatkan hasil belajar biologi siswa.  

 

4.    Departemen Pendidikan Nasional 

a. Pihak Depdiknas memasukkan PAKEM dengan metode kerja ilmiah sederhana dalam 

setiap perubahan kurikulum 

b. Depdiknas melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan PAKEM dengan 

metode kerja ilmiah sederhana. 

 

5.   Peneliti Lain 

a. Peneliti lain yng ingin melakukan penelitian sejenis meninjau kembali perangkat 

penelitian ini untuk disesuaikan penerapannya dalam hal alokasi waktu, failitas 

pendukung pembelajaran, karakteristik siswa dan sekolah tempat penelitian. 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya dengan 

mengungkap aspek-aspek lain dari variabel yang telah disebutkan sebelumnya. 

c. Peneliti lain dapat mengembangkan instrumen-instrumen yang lebih baik dalam 

mengungkap aspek-aspek lainnya. 

 


