
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kualitas kehidupan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan. 

Peran faktor pendidikan sangat penting untuk menciptakan kehidupan bangsa 

yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis.  Oleh karena itu, pembaharuan 

dalam dunia pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dari suatu bangsa.  Pendidikan harus adaptif terhadap perubahan 

zaman.  Menurut Trianto (2009:1) pendidikan yang mampu mendukung 

pembangunan dimasa mendatang adalah yang mampu mengembangkan 

potensi siswa sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan 

memecahkan problema kehidupan yang dialaminya.  

Potensi siswa dikembangkan dalam proses pembelajaran untuk memperbaiki 

kualitas pendidikan yang dipengaruhi oleh kualitas proses pembelajaran 

tersebut.  Pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan 

siswa, diantara keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang intens  dan 

terarah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan (Trianto, 2009:108). 

Pembelajaran yang baik seharusnya berpusat pada siswa (student centered), 

guru tidak lagi mendominasi dalam kegiatan pembelajaran melainkan siswa 

yang aktif dalam kegiatan pembelajaran  termasuk dalam kegiatan 

pembelajaran pada salah satu mata pelajaran di SMP yaitu IPA yang 
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merupakan mata pelajaran yang membutuhkan keaktifan dan konsentrasi yang 

tinggi dari siswa karena dalam mata pelajaran IPA terdapat pelajaran Biologi 

sebagai salah satu bidang sains yang menyediakan berbagai pengalaman 

belajar untuk memahami konsep dan proses sains. Oleh sebab itu, 

pembelajaran IPA menekankan pada pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi dan keterampilan siswa agar siswa mampu 

memahami alam sekitar melalui proses mencari tahu dan berbuat sehingga 

konsep-konsep yang saling berkaitan dan sulit dipahami oleh siswa dapat lebih 

mudah dipahami oleh siswa. 

Kenyataan yang dijumpai saat ini bahwa pembelajaran sains di Indonesia 

belum optimal. Berdasarkan data PISA (Program for International Student 

Assessment) 2009 dalam laporan Organisation for Economic Co-Operation 

and Development 2010 penguasaan bidang sains peserta didik Indonesia 

(tingkatan usia 15 tahun) hanya memperoleh skor 383 dari skor tertinggi yaitu 

575 yang diperoleh Shanghai-Cina dan berada pada peringkat 60 dari 65 dari 

seluruh negara peserta. Peserta didik dari Indonesia tidak dapat menjawab 

soal-soal pada level 5 dan 6 yang merupakan soal-soal dalam bentuk yang 

kompleks. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas pembelajaran yang 

berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. 

Kenyataan lainnya yang sering dijumpai saat ini adalah selama proses 

pembelajaran di sekolah, guru kurang memfasilitasi siswa agar siswa dapat 

mengembangkan keterampilan proses sainsnya, misalnya dalam hal 

mengobservasi atau mengamati objek secara langsung. Jadi selama proses 
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pembelajaran guru lebih mendominasi dan sibuk menjelaskan materi yang 

menyebabkan pembelajaran tidak berpusat pada siswa (student centered) 

sehingga kemampuan siswa dalam hal mengobservasi tidak tergali, siswa 

menjadi tidak aktif dan kurang mampu dalam keterampilan proses sains.  

Kurangnya keterampilan proses sains terjadi di SMP Negeri 2 Tanjung 

Bintang Lampung Selatan diketahui berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara dengan guru IPA biologi kelas VII SMP Negeri 2 Tanjung 

Bintang Lampung Selatan belum dikembangkannya keterampilan proses sains 

siswa dengan tidak dibiasakannya untuk melakukan aktivitas-aktivitas belajar 

seperti melakukan percobaan, pengamatan, kerja kelompok, dan kegiatan 

lainnya sehingga keterampilan proses sains siswa menjadi rendah, hal ini 

dikarenakan keterbatasan sumber belajar yang ada di sekolah menjadikan 

siswa sulit mengaitkan materi yang diterima di sekolah dengan situasi dunia 

nyata siswa yang menyebabkan siswa kurang mengasah keterampilan proses 

sains yang dimiliki sehingga keterampilan proses sains siswa yang muncul 

kemungkinan hanya menyimpulkan saja.  Proses sains siswa yang tidak 

optimal maka akan berdampak kepada perolehan nilai hasil belajar siswa.  

Selama ini proses pembelajaran biologi yang dilakukan SMP Negeri 2 

Tanjung Bintang Lampung Selatan masih menggunakan metode ceramah yang 

digunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam 

proses belajar mengajar. Penggunaan metode ceramah yang dilakukan oleh 

guru pada materi pokok yang akan diteliti, yaitu Ciri-Ciri Makhluk Hidup di 

kelas VII diduga belum cukup efisien karena dengan menggunakan metode ini 
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siswa hanya menyimak dan mendengarkan informasi yang diberikan oleh guru 

dimana siswa tidak dilibatkan secara langsung sehingga tidak memberikan 

pengalaman langsung kepada siswa dan sulitnya memperoleh kemampuan 

siswa dalam mengobservasi atau mengamati ciri-ciri makhluk hidup secara 

langsung. Hal ini penting untuk dicarikan solusinya agar memperbaiki kualitas 

pembelajaran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai hasil 

dari meningkatnya kualitas pemahaman dan keterampilan siswa. Untuk 

meningkatnya keterampilan siswa perlu dikembangkan pembelajaran yang 

mengembangkan keterampilan yang sudah dimiliki oleh siswa. Keterampilan 

yang sudah dimiliki oleh siswa adalah keterampilan proses sains siswa. 

Keterampilan proses merupakan keterampilan-keterampilan yang bersumber 

dari  kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya telah ada dalam 

diri siswa yang meliputi: mengobservasi, menghitung, mengukur, 

mengklasifikasi, mencari hubungan ruang waktu, membuat hipotesis, 

merencanakan penelitian, mengendalikan variabel, menginterpretasi, 

menyusun kesimpulan sementara, meramalkan, menerapkan, dan 

mengkomunikasikan (Semiawan, 1986:17-18). Penelitian yang dilakukan 

Kurniawan (2011:45) diketahui bahwa dengan pemberian metode observasi 

pada pembelajaran biologi pokok bahasan ekosistem dapat membantu siswa 

mengerti dan memahami pelajaran yang dapat dilihat dari hasil belajar siswa, 

dibandingkan dengan yang tidak menggunakan metode observasi. 

Selain itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hadi (2011: 64) 

pada siswa kelas VII MTs NU 08 Genuh Kendal diketahui bahwa dengan 
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menggunakan metode observasi dapat meningkatkan hasil belajar biologi pada 

materi pokok ekosistem. Merujuk pada hasil penelitian tersebut diduga metode 

observasi dapat diterapkan dalam pembelajaran sub materi ciri-ciri makhluk 

hidup untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, telah dilakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Observasi terhadap Keterampilan 

Proses Sains oleh Siswa Pada Materi Pokok Ciri-ciri Makhluk Hidup”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan penggunaan metode pembelajaran 

observasi terhadap peningkatan keterampilan proses sains siswa pada 

materi pokok ciri-ciri makhluk hidup? 

2. Bagaimanakah pengaruh penggunaan metode pembelajaran observasi 

terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa pada materi pokok ciri-ciri 

makhluk hidup? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran observasi terhadap 

keterampilan proses sains oleh siswa pada materi pokok ciri-ciri makhluk 

hidup. 
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2. Mengetahui aktivitas belajar siswa dengan menggunakan metode 

pembelajaran observasi pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna: 

1. Bagi guru yaitu dapat menggunakan metode pembelajaran observasi untuk 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa. 

2. Bagi siswa yaitu dengan memberikan siswa pengalaman belajar yang 

berbeda diharapkan siswa mampu lebih mudah memahami materi mata 

pelajaran IPA pokok bahasan ciri-ciri makhluk hidup. 

3. Bagi sekolah yaitu memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya 

meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

4. Bagi peneliti, 

a. Menjadi alternatif yang dapat digunakan peneliti sebagai calon guru 

dikemudian hari untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa. 

b. Menjadi pengetahuan dan pengalaman dalam pembelajaran biologi 

dengan menggunakan metode pembelajaran observasi. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup masalah yang akan dikemukakan pada penelitian ini adalah: 

1. Metode observasi ialah pengamatan langsung menggunakan alat indera 

atau alat bantu untuk penginderaan suatu subjek atau objek yang 

dilakukan. Langkah dalam metode observasi yaitu sebagai berikut 

melakukan pengamatan, mengumpulkan data (inventarisasi data), 



7 

 

menganalisis dan mengevaluasi data, mendiskusikan hasil pengamatan dan 

menarik kesimpulan. 

2. Keterampilan proses sains yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

(a) mengobservasi, (b) mengklasifikasi, (c) mengidentifikasi, 

(d) merekam/mencatat data, dan (e) menginferensi 

3. Aktivitas yang diamati yaitu: melakukan pengamatan, mengumpulkan data 

(inventarisasi data), menganalisis dan mengevaluasi data, mendiskusikan 

hasil pengamatan, dan menarik kesimpulan. 

4. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII A dan VII B  SMP Negeri 2 

Tanjung Bintang Lampung Selatan tahun pelajaran 2012/2013.  Subyek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII A sebagai kelas eksperimen 

dan kelas VII B sebagai kelas kontrol. 

5. Materi pelajaran dalam penelitian ini adalah sub materi ciri-ciri makhluk 

hidup dengan kompetensi dasar mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup 

yang terdapat pada KD 6.1 IPA terpadu SMP kelas VII. 

F. Kerangka Pikir 

IPA (terutama pelajaran biologi) merupakan mata pelajaran yang didalamnya 

banyak sekali konsep-konsep yang saling berkaitan.  Banyaknya konsep-

konsep yang saling berkaitan kadang kala tidak ditunjang dengan strategi 

pembelajaran yang bervariatif.  Untuk itu diperlukan suatu strategi belajar 

baru yang lebih memberdayakan siswa sehingga siswa lebih aktif dalam 

proses pembelajaran. 
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Strategi yang digunakan agar lebih memberdayakan siswa sehingga siswa 

lebih aktif dalam proses pembelajaran yaitu dengan menerapkan metode 

pembelajaran observasi untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa 

pada pelajaran biologi. Pada metode pembelajaran observasi siswa melakukan 

pengamatan secara langsung menuju obyek yang diobservasi kemudian siswa 

mengumpulkan data lalu siswa dituntut untuk dapat mengobservasi, 

mengklasifikasi, mengidentifikasi, serta merekam/mencatat data yang telah 

diperoleh. Setelah mengobservasi dan mengumpulkan data, siswa 

menganalisis dan mengevaluasi data serta mendiskusikan hasil pengamatan 

dan menarik kesimpulan yang menuntut siswa untuk dapat 

mengkomunikasikan dan menginferensi hasil pengamatan. Dengan langkah-

langkah yang dilakukan pada metode ini keterampilan proses sains siswa dan 

juga aktivitas belajarnya akan meningkat. 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel X dan variabel Y. Variabel X 

adalah variabel bebas yaitu metode pembelajaran observasi dan variabel Y 

adalah variabel terikat berupa keterampilan proses sains siswa. Hubungan 

antara variabel tersebut digambarkan dalam diagram di bawah ini: 

                                         X                                Y  

Keterangan: X adalah metode pembelajaran observasi 

 Y adalah keterampilan proses sains siswa 

 

          Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 
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G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan penggunaan metode pembelajaran 

       observasi terhadap keterampilan proses sains siswa pada materi pokok 

       ciri-ciri makhluk hidup. 

H1: Ada pengaruh yang signifikan penggunaan metode pembelajaran 

       observasi terhadap keterampilan proses sains siswa pada materi pokok 

       ciri-ciri makhluk hidup. 

2. Metode Pembelajaran observasi meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 

materi pokok ciri-ciri makhluk hidup. 

 


