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ABSTRAK 

PENGARUH PENGGUNAAN METODE DISCOVERY  TERHADAP 

KETERAMPILAN PROSES DAN AKTIVITAS PADA SISWA  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh penggunaan metode 

discovery pada materi Sistem Pernafasan terhadap keterampilan proses sains 

siswa kelas XI IPA  semester genap SMA N 1 Sumberejo Tanggamus. 

2) Pengaruh metode discovery pada system pernafasan terhadap aktivitas siswa 

kelas XI IPA semester genap SMA N 1 Sumberejo Tanggamus. Penelitian ini 

adalah kuasi eksperimen dengan desain pretes-postes tak ekuivalen. Populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA N 1 Sumberejo Tanggamus 

Tahun Pelajaran 2010/2011. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas XI 

IPA1 dan XI IPA2 yang terpilih secara acak dengan teknik cluster random 

sampling. Data penelitian diperoleh dari pretes, postes dan lembar observasi 



                                                                            

keterampilan proses. Analisis data menggunakan uji t dengan menggunakan 

program SPSS 17. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan metode discovery N-

Gain  siswa lebih tinggi dibandingkan tanpa menggunakan pendekatan metode 

discovery.  

Hasil analisis pada kelas eksperimen dan kontrol indikator keterampilan proses 

yang paling tinggi adalah klasifikasi. Sedangkan indikator yang paling rendah 

pada kelas eksperimen dan kontrol adalah prediksi. Pendekatan keterampilan 

proses sains juga berpengaruh terhadap aktivitas siswa pada saat proses 

pembelajaran yaitu adanya peningkatan aktivitas dari pertemuan I ke pertemuan II 

dan pertemuan II ke pertemuan III dengan peningkatan rata-rata sebesar 3,53 

poin. Secara umum peningkatan terjadi pada setiap indikator aktivitas yang 

diamati. Rata-rata aktivitas belajar siswa tertinggi adalah pada indikator 

klasifikasi sedangkan aktivitas belajar terendah adalah pada indikator prediksi. 

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) penggunaan metode discovery berpengaruh 

secara signifikan terhadap keterampilan proses sains pada materi pokok Sistem 

pernafasan pada manusia; keterampilan proses sains menggunakan metode 

discovery lebih berpengaruh dibandingkan dengan tanpa menggunakan metode 

discovery; 2) Aktivitas siswa pada materi pokok system pernafasan yang 

menggunakan metode discovery lebih berpengaruh signifikan daripada dengan 

menggunakan metode diskusi. 

Kata kunci  : Metode discovery, system pernafasan pada manusia, keterampilan 

proses sains. 


