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ABSTRAK 

 
Try Nesia Nurhemy. PENERAPAN ACTIVE LEARNING DENGAN SILENT 
DEMONSTRATION UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
PROSES SAINS SISWA KELAS VIII D SMP NEGERI 14 SURAKARTA. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Februari 2012. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan ketrampilan proses 
sains siswa dalam pembelajaran biologi melalui penerapan active learning dengan 
Silent Demonstration dan meningkatnya hasil belajar melalui peningkatan 
ketrampilan proses sains.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 
research) melalui penerapan Active Learning dengan Silent Demonstration. 
Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian 
adalah siswa kelas VIII-D SMP Negeri 14 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011. 
Sumber data berasal dari informasi guru dan siswa, tempat dan peristiwa 
berlangsungnya aktivitas pembelajaran, dan dokumentasi. Teknik dan alat 
pengumpulan data adalah dengan angket, observasi, dan wawancara. Teknik 
analisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif. Validasi data dengan 
menggunakan teknik triangulasi.  

Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan pelaksanaan tindakan kelas 
melalui penerapan Active Learning dengan Silent Demonstration dapat 
meningkatkan keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran biologi di 
kelas VIII-D SMP Negeri 14 Surakarta. Hal ini didasarkan pada hasil angket, 
observasi dan wawancara. Persentase rata-rata capaian setiap indikator 
berdasarkan lembar observasi aktivitas siswa prasiklus sebesar 36,62%, siklus 1 
sebesar 68,94% dan siklus 2 sebesar 78,28%. Dapat disimpulkan bahwa 
penerapan Active Learning dengan Silent Demonstration dapat meningkatkan 
keterampilan proses sains siswa dan hasil belajar melalui peningkatan 
keterampilan proses.  

 
 

Kata kunci: Active Learning, Strategi pembelajaran Silent Demonstration, 
keterampilan proses sains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Try Nesia Nurhemy. IMPLEMENTATION OF ACTIVE LEARNING WITH 
SILENT DEMONSTRATION TO IMPROVE STUDENT SCIENCE 
PROCESS SKILLS CLASS VIII-D SMP NEGERI 14 SURAKARTA. Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, Feb 2012. 

The purpose of this study was to improve student science process skills 
on Biology teaching by implementation of Active Learning with Silent 
Demonstration and increase learning outcome by improving student science 
process skills.  

This research used classroom action research. The experiment was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of the planning, acting, 
observation, and reflection. Subjects were students of class VIII-D SMP Negeri 14 
Surakarta academic year 2010/2011. Source of data derived from teacher and 
student information, places and events on going learning activities, and 
documentation. Techniques and tools of data collection are questionnaire, 
observation, and interviews. Technical analysis of data is using qualitative 
descriptive. Data validation is use methods triangulation  

Result of the research showed  that with action performing brazes to pass 
through Implementation of Active Learning with Silent Demonstration can 
improve science process skills in biology learning in class VIII-D SMP Negeri 14 
Surakarta academic year 2010/2011. It was gone upon on questionnaire result, 
observation and interview. The average percentage each indicator of student 
activities based on observation  for  pre cycle is 36,62%, cycle 1 is 68,94% and 
78,28% for cycle 2. The conclusions that application of Active Learning with 
Silent Demonstration can improve student science process skills and learning 
outcome by improving student science process skills.. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu investasi sumber daya manusia, di mana 

peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai faktor pendukung upaya 

manusia untuk berprestasi di bidangnya. Pembelajaran sains sebagai bagian dari 

pendidikan, umumnya memiliki peranan penting dalam peningkatan mutu 

pendidikan, khususnya di dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas 

yaitu manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, logis dan berinisiatif dalam 

menanggapi isu di masyarakat yang diakibatkan oleh isu perkembangan sains. 

Hakikat belajar sains tidak cukup mengingat dan memahami konsep yang 

ditemukan ilmuwan. Hal yang sangat penting adalah membiasakan dalam 

menemukan konsep yang dilakukan melalui percobaan dan penelitian ilmiah.  

Belajar merupakan suatu kegiatan yang dapat menghasilkan perubahan 

tingkah laku. Perubahan tersebut terjadi karena usaha sadar yang dilakukan oleh 

individu yang sedang belajar. Belajar memerlukan kegiatan berpikir dan berbuat 

untuk mewujudkan interaksi dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran sains 

terutama biologi masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan 

kegiatan berpusat pada guru (teacher centered). Guru menjelaskan materi hanya 

sebatas produk dan sedikit proses. Peran serta guru dalam pembelajaran 

seharusnya sebagai pembimbing dan siswa menemukan sendiri konsep atau fakta 

yang akan dipelajarinya sehingga muncul sikap ilmiah siswa. Keterampilan proses 

penemuan sendiri akan lebih bermanfaat bagi siswa sehingga pengetahuan yang 

dimiliki sulit untuk dilupakan.  

Keterampilan proses sains merupakan proses belajar mengajar yang 

dirancang supaya siswa dapat menemukan fakta-fakta, konsep-konsep, dan teori-

teori dengan keterampilan proses yang dimiliki dan sikap ilmiah siswa sendiri. 

Keterampilan proses sains ini perlu dilaksanakan karena melibatkan siswa untuk 

aktif selama proses pembelajaran. Penggunaan dan pengembangan keterampilan 

proses dan sikap ilmiah dalam pembelajaran biologi bertujuan agar peserta didik 



mampu memahami konsep-konsep dan mampu memecahkan masalah biologi. 

Keterampilan-keterampilan yang ada dalam keterampilan proses sains adalah: 

keterampilan mengobservasi atau mengamati, keterampilan mengklasifikasikan, 

keterampilan menafsirkan, keterampilan meramalkan (memprediksi), 

keterampilam membuat hipotesis, keterampilan merencanakan percobaan 

(penyelidikan), keterampilan menerapkan konsep (prinsip), keterampilan 

mengkomunikasikan hasil percobaan dengan baik secara lisan maupun tertulis, 

dan keterampilan mengajukan pertanyaan. 

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan active learning  merupakan 

langkah yang cepat, menyenangkan, mendukung, dan secara pribadi menarik hati. 

Penerapan active learning dalam kegiatan belajar akan membantu siswa untuk 

mendengarkan, melihat, mengajukan pertanyaan, serta mendiskusikan. Hal 

tepenting peserta didik perlu melakukan pemecahan masalah sendiri, menemukan 

contoh-contoh, mencoba keterampilan-keterampilan, dan melakukan tugas-tugas 

tergantung pada pengetahuan yang mereka miliki atau yang harus mereka capai. 

Strategi Silent Demonstration (demonstrasi bisu) merupakan salah satu bagian 

dari active learning yang dapat meningkatkan keterampilan proses sains serta 

memenuhi aspek dalam ketrampilan proses sains itu sendiri. Guru menggunakan 

strategi Silent Demonstration dapat mendorong kesiapan siswa untuk belajar 

mendemonstrasikan prosedur dan diharapkan siswa untuk tetap menjaga 

perhatiannya karena guru hanya memberikan penjelasan serta komentarnya 

seminimal mungkin. Keterampilan proses sains yang digunakan tergolong 

keterampilan proses sains dasar yang meliputi keterampilan mengamati, 

menerapkan konsep, mengajukan pertanyaan, interpretasi dan berkomunikasi. 

Hasil observasi pada pembelajaran biologi di kelas VIII D SMP Negeri 14 

Surakarta tahun ajaran 2010/2011 menunjukkan bahwa keterampilan proses sains 

siswa tergolong rendah. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan kurangnya 

kemampuan siswa untuk melakukan pengamatan (observasi), kurangnya 

kemampuan berkomunikasi baik secara lesan maupun tertulis, kurangnya 

kemampuan untuk merencanakan sebuah percobaan serta rendahnya kemampuan 

siswa untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan 



pada saat pembelajaran. Strategi pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga 

siswa berperan sebagai obyek pembelajaran. Metode pembelajaran masih 

menggunakan ceramah disertai tanya jawab.  

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang telah teridentifikasi 

adalah menggunakan strategi pembelajaran aktif (active learning) lebih 

mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Salah satu strategi yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan proses sains adalah strategi 

silent demonstration (demonstrasi bisu). Penerapan strategi silent demonstration 

dapat mendorong siswa untuk mengamati atau melakukan observasi selama proses 

pembelajaran, menerapkan konsep atau prinsip, interpretasi, mengkomunikasikan 

hasil percobaan baik secara lisan maupun tertulis serta mengajukan pertanyaan. 

Hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan yang bersifat melaksanakan sebuah 

prosedur (step-by-step) yaitu dengan melakukan percobaan atau praktikum. Siswa 

dituntut untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan 

penemuan konsep yang berkaitan dengan keterampilan proses sehingga 

pembelajaran akan lebih bermakna dan dengan pengetahuan yang dimiliki akan 

sulit untuk dilupakan. Strategi ini juga mendorong siswa untuk tetap menjaga 

perhatian, karena siswa akan memperhatikan guru dalam menggerakan prosedur 

dan guru hanya memberikan penjelasan atau komentar seminimal mungkin.  

Peran guru dalam strategi silent demonstration adalah melakukan sebuah 

prosedur dengan memberikan penjelasan dan komentar seminimal mungkin atau 

tanpa penjelasan, sehingga akan membangun kesiapan siswa untuk belajar. Akhir 

dari strategi ini adalah menantang peserta didik untuk melakukan seluruh prosedur 

tanpa bantuan siapapun. 

Penerapan strategi silent demonstration diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa yang dapat ditunjukkan dengan meningkatnya 

hasil belajar. Berdasarkan uraian di atas maka akan dibahas mengenai upaya 

untuk mengingkatkan keterampilan proses sains dengan penelitian yang berjudul:  

PENERAPAN ACTIVE LEARNING DENGAN SILENT DEMONSTRATION 

UNTUK MENINGKATKAN KETRAMPILAN PROSES SAINS SISWA 

KELAS VIII D SMP NEGERI 14 SURAKARTA. 



B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, permasalahan yang 

menjadi pokok penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan Active Learning dengan Strategi Silent Demonstration dapat 

meningkatkan ketrampilan proses sains siswa kelas VIII D SMP Negeri 14 

Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian yang berupa penelitian 

tindakan kelas adalah: 

1. Meningkatkan ketrampilan proses sains VIII D SMP Negeri 14 Surakarta 

dalam proses pembelajaran  biologi dengan penerapan strategi pembelajaran 

Silent Demonstration.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:  

1. Bagi Siswa 

a. Memberikan suasana belajar yang menyenangkan. 

b. Mengembangkan kemampuan siswa untuk melakukan pengamatan, 

menerapkan konsep, mengajukan pertanyaan, mengkomunikasikan serta 

menyimpulkan. 

c. Mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. 

2. Bagi Guru 

a. Mengetahui strategi pembelajaran yang lebih tepat dan sesuai dengan  

materi  yang disampaikan sehingga dapat  memperbaiki dan meningkatkan 

ketrampilan proses sains siswa. 

b. Memberikan masukan kepada guru tentang pentingnya ketrampilan proses 

sains dalam pembelajaran biologi. 

 

 



3. Bagi Sekolah 

Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu 

proses pembelajaran yang mampu meningkatkan ketrampilan proses sains. 

 

 

 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan Active 

Learning dengan Silent Demonstration dapat meningkatkan keterampilan proses 

sains siswa kelas VIII-D SMP Negeri 14 Surakarta Tahun Pelajaran 2010/ 2011. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai dasar referensi 

dalam pengembangan penelitian tindakan kelas lebih lanjut dalam rangka 

peningkatan keterampilan proses sains dalam pembelajaran Biologi. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran materi pelajaran Fotosintesis dalam rangka untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains serta memberikan alternatif dalam memilih sistem 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa di SMP Negeri 14 

Surakarta.  

 

C. SARAN 

1. Kepada Siswa 

a. Siswa harus memperhatikan demonstrasi yang diberikan oleh guru 

sehingga pembelajaran dengan Silent Demonstration dapat berjalan 

dengan baik. 

b. Siswa harus lebih aktif dalam mencari referensi untuk memperdalam 

materi yang dipelajari sehingga mampu menerapkan konsep dalam 

pembelajaran. 

c. Siswa harus lebih aktif dalam kegiatan diskusi untuk mengembangkan 

keterampilan berkomunikasi. 



d. Siswa harus lebih aktif untuk mengajukan pertanyaan sehingga 

memperjelas materi yang belum dipahami. 

2. Kepada Guru 

a. Guru harus mempelajari dengan baik langkah-langkah pembelajaran 

berdasarkan strategi yang dipakai sehingga proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik. 

b. Guru harus lebih tegas dalam memberikan instruksi kepada siswa sehingga 

pembelajaran melalui penerapan Active Learning dengan Silent 

Demonstration dapat berjalan dengan lancar, lebih menarik dan 

menyenangkan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


