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ABSTRAK

PROFIL SISWA TERHADAP PENGUASAAN MATERI IPA
BERDASARKAN TES SOAL TRENDS IN INTERNATIONAL

MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY (TIMSS)
Studi Kasus pada Siswa Kelas IX SMP Negeri 8

Bandar Lampung

Oleh

WIDIA ASTUTI PUTRI GEMPA WATI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui profil penguasaan materi

IPA oleh siswa kelas IX di SMP Negeri 8 Bandar Lampung berdasarkan tes soal

TIMSS dan mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini

adalah penelitian deskriptif. Sampel penelitian adalah siswa kelas IX SMPN 8

Bandar Lampung yang diambil dengan teknik purposive sampling, sehingga

diperoleh sampel 125 siswa. Data kuantitatif yaitu penguasaan materi IPA di-

peroleh dari jawaban siswa pada tes soal TIMSS, dihitung rerata nilai dan

diinterpretasikan ke dalam tabel kategori. Data kualitatif berupa faktor-faktor

yang  berpengaruh terhadap penguasaan materi IPA siswa yang diperoleh dari

jawaban siswa pada angket kemudian dianalisis dengan menghitung persentase

dan diinter-pretasikan kedalam tabel kategori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan materi IPA kelas IX di SMPN 8

Bandar Lampung secara umum berkategori “tinggi” dengan rata-rata 62.64 ± 3.77,

jika ditinjau berdasarkan domain kognitif skor tertinggi pada domain “
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pengetahuan konsep” dengan rata-rata sebesar 84.09 ± 13.02skor rata-rata yang

terendah yaitu domain “berteori, menganalisis dan memecahkan masalah” dengan

rata-rata 47.80 ± 22.22. Analisis kuisioner menunjukkan bahwa faktor yang ber-

pengaruh terhadap penguasaan materi IPA yaitu faktor internal berupa motivasi

belajar, kebiasaan belajar dan kemampuan siswa menyelesaikan soal, sedangkan

faktor eksternal berupa latar belakang pendidikan terakhir ayah tidak berpengaruh

terhadap penguasaan materi IPA siswa dengan skor rata-rata 57.73 ± 8.99 yang

berkategori ”sedang”

Kata kunci: Domain Kognitif, Materi IPA, Profil, TIMSS
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I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan menurut UU No. 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spi-

ritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pendidikan menurut Nurohman (2008: 129) merupakan aktivitas untuk

mempersiapkan peserta didik agar mampu menjadi warga masyarakat yang

memiliki kontribusi positif bagi masyarakat/lingkungan dimasa yang akan

datang. Pendidikan diselenggarakan untuk memastikan bahwa peserta didik

memiliki kecakapan untuk hidup dimasyarakat atau yang bisa disebut sebagai

life skills.

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro (dalam BSNP, 2010: 5) adalah daya

upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin karakter),

pikiran (intelek), dan tubuh anak. Menurut Freud (dalam BNSP, 2010: 5) ide

dasar pendidikan  adalah kerja membangun manusia mampu survive me-

lindungi diri terhadap alam serta mengatur hubungan antar manusia.
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Pendidikan abad ke-21 di Indonesia masih mengalami masalah besar terutama

berkaitan dengan rendahnya kualitas pendidikan. Rendahnya mutu hasil

belajar sains peserta didik berdasarkan hasil penilaian PISA dan TIMSS

menunjukkan bahwa proses pembelajaran sains di sekolah Indonesia telah

mengabaikan perolehan kepemilikan literasi sains peserta didik Toharudin,

Hendrawati dan Rustaman (2011: 17). Selain itu menurut Sanjaya (2006: 1)

bahwa masalah yang yang dihadapi dunia pendidikan yaitu lemahnya dalam

pembelajaran. Proses pembelajaran peserta didik kurang dalam mengembang-

kan kemampuan berpikir. Pendidikan di sekolah terlalu menjejali otak anak

dengan berbagai bahan ajar yang harus dihafal, sehingga siswa kurang dalam

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, literasi sains siswa rendah, pe-

nguasaan dan prestasi belajar siswa tidak tercpai sesuai tujuan pembelajaran.

Pentingnya penguasaan literasi sains oleh siswa dalam penelitian yang dilaku-

kan oleh Anggraini (2014: 169) berkaitan dengan cara siswa memecahkan

masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat modern yang sangat ber-

gantung pada teknologi dan kemajuan serta perkembangan ilmu pengetahuan

dengan menggunakan konsep-konsep sains. Sains tidak terlepas dari pen-

didikan Ilmu Pengetahuan Alam. Oleh karena itu literasi sains dapat dimiliki

individu melalui pendidikan IPA yang menerapkan hakikat IPA.

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara konsisten mengikuti studi

TIMSS dan PISA. Namun pengukuran dari Programme for International

Student Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and

Science Study (TIMSS) Indonesia berada diposisi terbawah dalam daftar
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Negara dari segi kualitas pendidikan. Prestasi Indonesia selalu berada di

bawah standar internasional, Indonesia dalam studi TIMSS tahun 2015 berada

pada peringkat 36 dari 39 negara yang memiliki skor terendah. Skor sains

siswa pada TIMSS 2015 grade 4, Indonesia memperoleh skor 397. Skor IPA

siswa berturut-turut dari tahun 1999, 2003,2007, 2011 sampai pada 2015 yaitu

435, 420, 433, 386, dan 397. Berdasarkan perolehan skor sains tersebut dapat

dilihat bahwa indonesia di tahun 2015 masih berada pada urutan terendah

seperti pada tahun sebelumnya (Provasnik, et. al. 2016: 14).

Indonesia dalam kemampuan Sains masih jauh tertinggal dari negara-negara

Asia lainnya. Apa yang salah dengan pembelajaran IPA, sehingga membawa

negara ini ke peringkat deretan sepuluh terbawah. Hasil TIMSS ini meng-

ungkapkan kecenderungan pembelajaran hanya memaparkan fakta, pengetahu-

an, dan hukum, serta dihafal, tidak mengaitkan konten yang dipelajari dengan

kehidupan sehari-hari, sehingga siswa mengalami kesulitan untuk meng-

aplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan nyata (Rustaman,

2004: 10). Pencapaian prestasi pada Benchmark Kemampuan IPA siswa kelas

delapan di Indonesia pada Intermediate International Benchmark hasil yang

diperoleh rata-rata jawaban benar internasional sebesar 57%. Tiga negara

dengan rata-rata benar tertinggi adalah jepang dengan persentase 82%,

republik Korea sebesar 80%, dan Finlandia 80%. Sedangkan siswa Indonesia

kelas delapan memperoleh hasil rata-rata sebesar 46% (Kemendikbud, 2010:

8-9).
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Hasil wawancara dengan guru IPA SMP Negeri 8 Bandar Lampung, untuk

kemampuan dalam pembelajaran IPA rendah, dibuktikan dari hasil ujian

harian 65-70% siswa belum mencapai KKM yaitu 72. Rata-rata siswa yang

memiliki kemampuan hanya 30-35% siswa mencapai KKM. Berdasarkan hasil

evaluasi yang dilakukan oleh guru dapat dilihat bahwa siswa belum menguasai

materi pelajaran dengan baik, sehingga tujuan dari pembelajaran IPA belum

tercapai. Menurut guru hal tersebut terjadi dikarenakan banyak faktor salah

satunya motivasi belajar siswa sangat kurang, hanya beberapa siswa yang

belajar saat akan diadakannya ujian.

Rendahnya penguasaan materi siswa dipengaruhi banyak faktor, yaitu faktor

individual dan sosial. Motivasi berprestasi merupakan faktor individual yang

berasal dari dalam diri siswa. Sardiman (dalam Bagiarta, Karyasa, dan

Suardana, 2015: 3). Sedangkan menurut (Slameto, 2013: 54) banyak faktor

yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor tersebut diantaranya faktor

intern dan ekstern. Motivasi, kurangnya minat, kesulitan dalam mengatur

jadwal belajar merupakan beberapa contoh faktor internal. Sedangkan faktor

eksternal diantaranya kurang mendapatkan perhatian orang tua dan lingkungan

kurang mendukung sehingga anak malas dalam belajar.

Prestasi siswa dibidang sains ternyata masih sangat rendah jika dibandingkan

dengan negara-negara lain yang mengikuti studi TIMSS. Tentu saja hal ini

berpengaruh terhadap sumber daya manusia yang akan datang. Oleh sebab itu

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Profil Siswa

Terhadap Penguasaan Materi IPA Berdasarkan Tes Soal TIMSS kelas IX di
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SMP Negeri 8 Bandar Lampung” dengan dasar untuk mengetahui gambaran

penguasaan materi IPA siswa di SMPN 8 Bandar Lampung. Pengambilan

sampel Penelitian di SMPN 8 Bandar Lampung hal ini karena sekolah tersebut

bagian Indonesia yang berdasarkan studi TIMSS prestasi sains dan kualitas

pendidikan masih rendah Indonesia. sehingga nantinya hasil penelitian ini

dapat dijadikan referensi dan informasi yang akurat untuk memperbaiki

kualitas pembelajaran di sekolah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian

sebagai berikut

1. Bagaimakah profil siswa terhadap penguasaan materi IPA kelas IX di SMP

Negeri 8 Bandar Lampung berdasarkan tes soal TIMSS?.

2. Bagaimanakah pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap penguasaan

materi Biologi siswa kelas IX di SMP Negeri 8 Bandar Lampung dalam

pembelajaran IPA?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini untuk

mengetahui

1. Profil siswa terhadap penguasaan materi IPA siswa kelas IX di SMP

Negeri 8 Bandar Lampung berdasarkan tes soal TIMSS.

2. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran IPA siswa kelas IX di SMP

Negeri 8 Bandar Lampung.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah.

1. Bagi guru hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan guru untuk

bahan evaluasi dalam  merencanakan pembelajaran.

2. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan

pengalaman sebagai calon guru biologi yang profesional

3. Bagi siswa memberikan pengalaman baru bagi siswa dalam mengerjakan

soal-soal berstandar Internasional

E. Ruang Lingkup

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang dibahas

maka diberi batasan masalah sebagai berikut.

1. Penguasaan materi IPA siswa dalam penelitian ini adalah penguasaan

siswa terhadap materi IPA biologi berdasarkan soal-soal TIMSS.

2. Soal- soal TIMSS tahun 1995, 1999, 2003 dan 2011 yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah soal-soal khusus materi Biologi dengan  ranah

kognitif (1) pemahaman konsep; (2) pemahaman faktual; (3) penalaran dan

analisis; (4) penerapan; (5) pemahaman informasi kompleks; (6)

pemahaman informasi sederhana dan; (7) berteori, menganalisis, dan

memecahkan masalah IEA (2013: 1-49).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan materi IPA yang diukur

dalam penelitian adalah motivasi belajar, kebiasaan belajar, kemampuan

siswa menyelesaikan soal, fasilitas pembelajaran di sekolah, dan latar

belakang pendidikan ayah.
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4. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP Negeri 8 Bandar

Lampung Tahun ajaran 2015/2016 pemilihan sampel kelas IX dikarena

untuk tes digunakan soal dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya.

Populasi terdiri atas 10 kelas dengan jumlah keseluruhan 249 siswa,

sampel yang diambil 50% dari jumlah seluruh siswa yaitu 125 siswa.

F. Kerangka Pikir

IPA merupakan ilmu yang memiiki karakteristik khusus mempelajari suatu

fenomena alam yang faktual, baik berupa kenyataan atau kejadian dan

hubungan sebab akibat. Hakikat IPA sebagai ilmu pengetahuan sebagai pro-

ses, produk, sikap dan aplikasi diturunkan kedalam sebuah acuan pendidikan

yaitu kurikulum. Kurikulum IPA kemudian mengatur keseluruhan standar

yang berlaku dalam pembelajaran IPA. Kurikulum IPA diharapkan dapat me-

nekankan pada keseimbangan antara konsep, proses dan aplikasinya. Hal ter-

sebut dapat dicapai jika proses pembelajaran IPA diorientasikan sesuai dengan

hakikatnya, artinya IPA sebagai mata pelajaran yang aktif bertindak secara

fisik dan aktif berpikir menuntut siswa untuk memperoleh pengalaman lang-

sung dalam mengembangkan kompetensinya agar dapat menjelajahi dan me-

mahami alam sekitar secara ilmiah. Selain itu hendaknya guru menanamkan

sikap ilmiah melalui model-model pembelajaran agar IPA tidak hanya ber-

manfaat dari segi materi namun juga penanaman nilai-nilai yang terkandung

ketika proses pembelajarannya.

Individu setelah selesai belajar pada akhirnya diharapkan menguasai materi,.

Penguasaan sendiri diartikan sebagai pemahaman atau kesanggupan untuk
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menggunakan pengetahuan atau kepandaian artinya seseorang mampu, me-

ngerti dengan benar dan paham dengan apa yang telah dipelajarinya. Tingkat

penguasaan merupakan tingkat keberhasilan siswa setelah mengalami proses

pembelajaran. Indikator penguasaan hasil belajar aspek kognitif yaitu

“memiliki ingatan terhadap bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelum-

nya; mampu memahami arti dari suatu bahan yang telah dipelajari; mampu

menguraikan suatu bahan yang telah dipelajari kedalam situasi baru yang

konkrit; mampu menghubungkan bagian-bagian untuk membentuk keseluruh-

an yang baru dengan cara memformulasikan pola dari struktuk baru.

Penguasaan materi peserta didik tentu dipengaruhi oleh banyak faktor baik

secara internal mapun eksternal. Beberapa faktor internal yang diduga ber-

pengaruh terhadap penguasaan materi biologi siswa yang diukur dalam pe-

nelitian ini. Motivasi belajar terkait keinginan yang berasal dari dalam dan

luar diri siswa untuk mempelajari IPA, Selain itu juga kebiasaan belajar siswa

sebagai faktor penunjang mencapai prestasi siswa, bagaimana kebiasaan

belajar siswa akan menentukan keberhasilan dalam penguasaan materi siswa,

dan kemampuan siswa menyelesaikan soal, bagaimana kemampuan siswa

dalam memecahkan masalah dalam soal. Motivasi dan kebiasaan belajar yang

tinggi sebagai dorongan internal yang dapat mempengaruhi hasil belajar yang

baik.

Adapun faktor eksternal yang diukur fasilitas pembelajaran di sekolah seperti

ketersediaaan alat-alat laboratorium yang menunjang pembelajaran dan

praktikum dalam rangka penanaman sikap ilmiah, serta tersedianya berbagai
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literatur yang dapat memperkaya perolehan informasi-informasi baru oleh

peserta didik. Latar belakang pendidikan orang tua berpenaruh pada pola pikir.

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua melengkapi pola pikir dalam

mendidik anak, dan mempengaruhi prestasi anak dalam belajar.

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pengusaan materi

siswa maksimal jika proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum IPA yang

berdasarkan pada hakikat IPA, serta proses pembelajaran IPA harus didukung

dengan faktor yang mempengaruhinya. Sehingga kerangka pikir dalam

penelitian ini dapat penulis analogikan seperti bagan berikut

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Kurikulum IPA

Faktor Internal:

1. Kebiasaan belajar
2. Motivasi Belajar
3. Kemampuan siswa

menyelesiakan
soal

Faktor Eksternal:

1. Fasilitas Belajar
2. Latar Belakang

pendidikan Orang
tua

Penguasaan Materi IPA

Hakikat IPA

Proses
Pembelajaran

IPA
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kurikulum IPA

Ilmu Pengetahuan Alam atau sains didefinisikan oleh Djojosoediro (2009: 17-18)

sebagai “Suatu pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh

dari hasil pemikiran dan penyelidikan yang dilakukan dengan ketrampilan

bereksperimen menggunakan metode ilmiah”. Definisi tersebut memberikan

gambaran bahwa IPA merupakan cabang ilmu pengetahuan yang dibangun ber-

dasarkan pengamatan dan klasifikasi data melalui kinerja ilmiah

Hakikat IPA  diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu IPA sebagai produk, IPA

sebagai Proses, IPA sebagai Produk dan IPA sebagai sikap Bloom (dalam Nurdin,

2013: 4). Dari ketiga kompenen IPA ini, Sutrisno (dalam Nurdin, 2013: 4)

menambahkan bahwa IPA juga sebagai prosedur dan IPA sebagai teknologi.

Akan tetapi penambahan ini bersifat pengembangan dari ketiga komponen di atas,

yaitu pengembangan prosedur dari proses, sedangkan teknologi dari aplikasi

konsep dan prinsip-prinsip IPA sebagai produk.
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IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia

melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Dari uraian di

atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPA SMP adalah seperangkat kemam-

puan yang harus dikuasai oleh siswa berupa penguasaan kompetensi-kompetensi

yang diharapkan dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, yang diwujud-

kan dalam bentuk skor tes hasil belajar IPA setelah proses belajar berakhir. Ke-

giatan pembelajaran akan berhasil apabila terjadi perubahan tingkah laku yang

diharapkan secara menetap (Siagian dan Paimin, 2012: 4).

IPA sebagai cabang ilmu pengetahuan diselenggarakan dalam suatu proses pem-

belajaran dengan menggunakan acuan yang disebut kurikulum yang disusun

dengan memerhatikan hakikat IPA. Menurut Kusnandar (2011: 113) mendefinisi-

kan kurikulum sebagai salah satu variabel yang memengaruhi sistem pendidikan

nasional. Oleh karena itu kurikulum harus dirancang dalam rangka mengembang-

kan segala potensi yang ada pada peserta didik.

Kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pen-

didikan, kurukulum juga merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pen-

didikan dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada sekolah.

Seluruh perangkat dalam kurikulum berperan sebagai suatu program pendidikan

yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil pendidikan. Zais

(dalam Priyatama 2013: 3) mengemukakan bahwa kurikulum adalah “the

curriculum is a resources of subject matters to be mastered”. Artinya bahwa

kurikulum haruslah mencakup pokok-pokok mata pelajaran yang harus dikuasai.
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Implikasi dari struktur kurikulum tersebut adalah guru-guru akan berinteraksi

secara harmonis tentang bahan yang akan diajarkan, untuk memberikan

penyesuaian yang saling memperkuat dalam pencapaian ketuntasan kompetensi.

Kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi dirumuskan dalam

bentuk kompetensi. Dalam konteks pengembangan kurikulum, kompetensi adalah

perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan

dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi menurut Kurinasih dan Sani

(2014: 19) yaitu kemampuan, kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan

seseorang dibidang tertentu. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

merumus-kan bahwa standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP)

adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan

keterampilan pada setiap satuan pendidikan

Menurut Toharudin, Rustaman, dan Hendrawati (2011: 58) sejauh ini terdapat

beberapa permasalahan dalam pembelajaran:

1. Sistematika, hal ini terkait urutan penyajian beberapa SK dan KD yang kurang

memenuhi urutan logika.

2. Kedalaman atau keluasan kompetensi di beberapa KD masih kurang jelas.

Proporsi kompetensi di setiap semester kurang merata atau sesuai konteks

kemampuan serta penggunaaan bahasa yang kurang jelas dan konsisten

Kemampuan guru untuk menerapkan empat pilar pendidikan yang diusulkan melalui

Intrnasional Commission on Education For The 21 th Century untuk menghadapi
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tantangan abad 21 memungkinkan peserta didik untuk menguasai cara memperoleh

dan menerapkan pengetahuan, berinteraski secara aktif sesama peserta didik sehingga

dapat mengembangkan potensi diri. Dalam aktivitas atau kegiatan belajar guru

harus menyadari bahwa setiap siswa mempunyai cara yang optimal dan berbeda-

beda untuk mempelajari dan menggali informasi baru (Jufri, 2013: 174-175).

B. Penguasaan Materi dan TIMSS

Materi pembelajaran merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang

sangat penting dalam membantu siswa mencapai SK dan KD (Depdiknas, 2003:

23). Sedangkan menurut Awaludin (2008: 1) materi pelajaran merupakan bahan

ajar utama minimal yang harus dipelajari oleh siswa untuk menguasai kompetensi

dasar yang sudah dirumuskan dalam kurikulum. Dengan materi pembelajaran,

memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar

secara runut dan sistematis, sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua

kompetensi secara utuh dan terpadu. Menurut Dahar (dalam Pungkisari, 2013: 7-

8) materi diperlukan untuk memperoleh dan mengkomunikasikan pengetahuan

karena dengan menguasai materi dapat memperoleh pengetahuan baru yang tidak

terbatas.

Penguasaan materi dapat diartikan sebagai kemampuan mahasiswa dalam me-

mahami makna secara ilmiah, baik materi secara teori maupun praktek Sedangkan

dalam psikologi belajar penguasaan dapat diartikan menerapkan, mengge-

neralisasikan, menyusun, mengklarifikasikan, mengubah struktur suatu masalah
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Purwanto (dalam Pungkisari, 2013: 7). Berdasarkan pengertian tersebut dapat di-

nyatakan bahwa penguasaan adalah pemahaman. Pemahaman bukan saja berarti

mengetahui yang sifatnya mengingat (hafalan saja), tetapi mampu mengungkap-

kan kembali dalam bentuk lain atau dengan kata-kata sendiri sehingga mudah

mengeti makna bahan yang dipelajari, tetapi tidak mengubah arti yang ada

didalamnya. Sedangkan menurut Sadiman (2007: 22) penguasaan materi merupa-

kan hasil belajar ranah kognitif. Ada beberapa teori yang berpendapat bahwa

proses belajar itu pada prinsipnya bertumpu pada struktur kognitif, yakni

perñyataan fakta, konsep serta prinsip-prinsip, sehingga membentuk satu kesatuan

yang memiliki makna bagi subjek didik. Secara umum, belajar boleh dikatakan

juga sebagai suatu proses interaksi antara diri manusia dengan lingkungannya,

yang mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep ataupun teori

“Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik

perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir maupun

keterampilan motorik” (Sukmadinata, 2003: 102-103). Sedangkan menurut

Soedijarto (dalam Majidah :2014: 4 ) hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang

dicapai oleh siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan

pendidikan yang ditetapkan. Aspek yang ditekankan adalah pada aspek kognitif

yaitu pada penguasaan materi pelajaran. Tingkat penguasaan pelajaran atau hasil

belajar dalam mata pelajaran di sekolah dilambangkan dengan angka-angka atau

huruf. Pencapaian hasil belajar siswa dapat dilihat juga dari pencapaian nilai

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
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Tingkat penguasaan merupakan tingkat keberhasilan siswa setelah mengalami

proses pembelajaran, menurut Ali (dalam Iskandar, 2009: 9) indikator peguasaan

sebagai hasil belajar aspek kognitif meliputi :

a. Memiliki ingatan terhadap materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya

b. Mampu untuk memahami arti dari suatu materi yang telah dipelajari

c. Mampu menggunakan suatu materi yang telah dipelajari kedalam situasi yang

kongkrit

d. Mampu menguraikan suatu materi atau bahan kedalam bagian-bagian

sehingga susunan mudah dimengerti

e. Mampu menghubungkan yang menitik beratkan pada tingkah laku kreatif

dengan cara memformulasikan pada pola struktur baru

f. Mampu membuat penilaian terhadap suatu bahan atau materi berdasarkan

maksud dan kriteria tertentu

Berdasarkan uraian tentang penguasaan di atas, dapat dilihat bahwa untuk

mengukur tingkat penguasaan seseorang dilihat dengan penggunaan tes.

Perubahan tingkah laku yang dimiliki oleh siswa merupakan akibat dari proses

belajar mengajar, hasil belajar merupakan tujuan dari sistem pendidikan yang di-

laksanakan. Bloom mengklasifikasikan hasil belajar kedalam tiga aspek kemam-

puan yang dapat dicapai oleh siswa yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan rananh

psikomotor. Ranah kognitif dalam pembelajaran menurut Yamin (2009: 20-23)

aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor dapat dilihat sebagai berikut:

(a) Aspek Kognitif indikator aspek kognitif mencakup: Ingatan atau pengetahuan
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(knowledge), Pemahaman (comprehension), Penerapan (application), Analisis

(analisys), Sintesis (synthesis), dan Penilaian (evaluation); (b) Aspek Afektif

indikator aspek afektif mencakup: Penerimaan (receiving), Penanggapan

(responding), Penghargaan (valuing), Pengorganisasian (organization),

Pengkarakterisasian (characterization); (c) Aspek Psikomotor indikator aspek

psikomotor mencakup: Persepsi (perseption), Kesiapan (set), Respon terbimbing

(guide respon), Mekanisme (mechanism), Respon nyata komplek (complex over

respons), Penyesuaian (adaptiation), Penciptaan (origination).

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara konsisten mengikuti TIMSS

sejak tahun 1995. Treand In International Mathematics and Science Study

(TIMSS) merupakan studi internasional yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali

yang dilakukan oleh International Association for the Evaluation of Education

Achievement (IEA). Karakteristik soal TIMSS berdasarkan penelitian yang di-

lakukan oleh Anggraini (2014: 17) ditinjau dari dimensi pengetahuan, didapat-kan

bahwa soal TIMSS cenderung menguji pengetahuan konseptual, diikuti dengan

pengetahuan prosedural dan pengetahuan faktual. Sedangkan untuk dimensi pro-

ses kognitif, soal TIMSS cenderung menguji kemampuan siswa dalam memahami

(C2), menerapkan (C3), menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mengingat

(C1). Analisis perbandingan soal UN dengan TIMSS tahun 2007 menyatakan

bahwa persentase kemampuan kognitif yang diujikan pada soal TIMSS 2007, dari

urutan tertinggi ke terendah adalah level memahami, menerap-kan, menganalisis,

mengevaluasi, dan mengingat.



17

Penelitian yang dilakukan oleh Wasis (2010: 11) domain kognitif sains grade 8

dalam TIMSS 2007 meliputi : pengetahuan (knowing), penerapan (applying), dan

penalaran (reasoning). Untuk bidang sains, domain “pengetahuan” mencakup fak-

ta, informasi, konsep, peralatan sains, dan proedur ilmiah. Domain “pengetahuan”

diukur melalui kemampuan mengingat, mendefinisikan, memaparkan, meng-

gambarkan, dan menjelaskan alat atau prosedur. Domain “penerapan” menunjuk-

kan kemampuan siswa dalam “menerapkan pengetahuan atau konsep yang di-

miliki dalam situasi masalah tertentu”. Selanjutnya domain “penalaran” diukur

melalui kemampuan “membandingkan, mengklasifikasikan, menggunakan model,

menghubungkan, menginterpretasi informasi, menjelaskan, dan menemukan suatu

pemecahan”. Domain penalaran diukur melalui kemampuan menganalisis, sin-

tesis, memprediksikan, merancang, merumuskan kesimpulan, menggenerlisasi-

kan, memutuskan dan memgevaluasi.

Kemampuan siswa menganalisis dan penalaran serta penerapan mengalami ke-

sulitan  sesuai hasil penelitian yang dilakukan Wasis (2010: 21) hasil estimasi

Quest dan Parscale menunjukkan estimasi kemampuan “pengetahuan” siswa

Indonesia paling tinggi, dibandingkan kemampuan “penerapan dan penalaran”.

Hasil analisis yang dilakukan oleh Wasis siswa Indonesia justru menemukan

kesulitan pada kemampuan penerapan dan penalaran. Kemampuan kognitif yang

paling rendah adalah penerapan menurut Quest, sedangkan menurut Parscale

adalah penalaran.
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Aspek kognitif tingkat tinggi seperti menalaran dan penerapan jarang diberikan,

sehingga siswa kesulitan menyelesaikan permasalahan yang bersifat menalar dan

penerapan. Merujuk pada penelitian yang dilakukan Sandrayani, Budi, dan

Masduki (dalam Masduki, dkk. 2013: 6) kajiannya tentang aspek kognitif soal

UN SMP. Soal UN SMP tahun 2009/2010 dan 2010/2011 aspek pengetahuan

sering muncul dalam soal yaitu sebesar 61.25%, disusul aspek penerapan sebesar

25% dan paling sedikit aspek penalaran sebesar 13,75%.Salah satu indikator ke-

lemahan kemampuan penalaran siswa Indonesia adalalah laporan dari berbagai

survey yang telah dilakukan oleh lembaga terpercaya diantaranya TIMSS dan

PISA yang selalu menempatkan siswa Indonesia pada ranking bawah diantara

negara-negara yang berpartisipasi. Skor rata-rata siswa Indonesia selalu terpaut

jauh dengan skor rata-rata internasional.

Pencapaian kemampuan sains dalam TIMSS 2007 dalam penelitian Wasis (2010:

6-7) dibagi menjadi empat tingkatan. Deskripsi kemampuan untuk masing-masing

tingkat sebagai berikut:

1. Advanced International Benchmark-625.

Siswa dapat mendemonstrasikan konsep biologi, kimia, fisika dan bumi anta-

riksa yang abstrak dan kompleks. Siswa memiliki pemahaman tentang

kehidupan organisme yang kompleks dan hubungannya dengan lingkungan.

Siswa menunjukkan pemahaman tentang sifat-sifat magnet, bunyi, dan

cahaya. Siswa mampu mendemonstrasikan pemahaman tentang struktur zat

serta perubahan fisika dan kimia. Siswa menerapkan pengetahuan tentang tata
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surya, proses yang terjadi dipermukaan bumi, serta memahami isu-isu global

tentang lingkungan. Siswa memahami beberapa prinsip penyelidikan ilmiah

dan dapat menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk memecahakan beberapa

permasalahan secara kuantitatif. Mereka dapat menyajikan tulisan untuk

mengkomunikasikan pengetahuan sains mereka.

2. High International Benchmark-550

Siswa secara konseptual dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang

siklus, sistem, dan prinsip-prinsip. Mereka memiliki pemahaman beberapa

konsep biologi termasuk proses dalam sel, tubuh, dan kesehatan, serta

hubungan tubuhan dan hewan dalam ekosistem. Siswa mendemonstrasikan

beberapa keterampilan inkuiri ilmiah. Mengumpulkan informasi untuk

merumuskan kesimpulan, menginterprestasikan tabel dan grafik, serta me-

nyajikan tulisan pendek tentang pengetahuan sains mereka.

3. Intermediete International Benchmark-475

Siswa dapat mengenali dan mengkomunikasikan pengetahuan sains dasar

lintas topik. Mereka mendemonstrasikan beberapa pemahaman tentang ciri-

ciri hewan, jaring-jaring makanan, dan dampak perubahan populasi dalam

suatu ekosistem. Siswa mengenali beberapa aspek tentang bunyi dan gaya,

dan memiliki pengetahuan awal tentang perubahan kimia. Menunjukkan pe-

mahaman awal tentang sistem tata surya, proses perubahan dipermukaan

bumi, sember daya alam dan lingkungan. Siswa merumuskan intisari

informasi dari suatu table dan menginterprestasi diagram bergambar. Siswa
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dapat menerapkan pengetahuan pada situasi praktik dan mengkomunikasikan

tanggapan mereka melalaui deskripsi singkat.

4. Low International Benchmark-400

Siswa dapat mengenali sejumlah fakta dasar dari kehidupan dan sains secara

fisik. Mereka memiliki sejumlah pengetahuan tentang tubuh dan mendemons-

trasikan fenomena fisik yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Siswa

dapat menginterprestasi diagram bergambar dan menerapkan konsep-konsep

fisik sederhana pada situasi praktik.

Prestasi Indonesia selalu berada di bawah standar internasional, Indonesia

dalam studi TIMSS tahun 2015. Persentase pencapaian sains siswa pada

TIMSS 2015 grade 4, pada tingkat pencapaian Advanced bechmark hanya 1

persen, high bechmark 6 persen, Intermediete bechmark 24 persen dan low

international Bechmark 51 persen (Provasnik, et. al. 2016: 14).

A. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap penguasaan materi Biologi

siswa

Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik

perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir maupun

keterampilan motorik. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi prestasi

belajar, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini adalah

penjabaran dari beberapa faktor yang diperoleh dari berbagai sumber.
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1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri individu masing-

masing menurut Slameto (2013: 55-69) diantaranya yaitu:

a. Intelegensi, adalah suatu kecakapan yang digunakan untuk menghadapi

dan menyesuaikan diri dalam situasi baru secara tepat dan efektif. Siswa

dengan intelegensi tinggi dapat berhasil dalam belajar.

b. Motivasi, motif berhubungan erat dengan tujuan yang akan dicapai. Motif

berkenaan dengan bagaimana siswa terdorong untuk belajar. Penelitian

yang dilakukan.

1. Faktor Eksternal

a. Cara mendidik dan latar belakang pendidikan orang tua

Menurut Hariadi (2009: 40) meskipun pendidikan orang tua tidak ber-

gantung pengajaran sains, ia mempunyai pengaruh yang lebih besar dan

pengaruh positif terhadap kinerja akademik siswa. Program dukungan

keluarga dapat mendorong siswa belajar lebih rajin di rumah maupun di

sekolah. Pengaruh tingkat pendidikan orang tua yang lebih tinggi ter-

hadap prestasi anak dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti dapat me-

ningkatkan fasilitas dan kebutuhan anaknya dalam belajar, memungkin-

kan bagi orang tua untuk menemukan ketrampilan dan strategi belajar

serta pemecahan masalah yang efektif  bagi anaknya untuk dapat berhasil

dalam belajar (Dasmo, Nurhayati dan Marhento, 2012: 137).

b. Metode mengajar mempengaruhi hasil belajar. Metode mengajar kurang

baik akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula. Metode
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mengajar yang kurang baik dapat terjadi karena guru kurang persiapan dan

kurang menguasai bahan pelajaran sehingga guru tidak jelas atau sikap

guru terhadap siswa dan mata pelajaran itu sendiri tidak baik, sehingga

siswa kurang senang terhadap pelajaran dan gurunya. (Slameto, 2013: 65)

c. Fasilitas sekolah

Fasilitas pembelajaran di sekolah seperti halnya seperti akses jaringan

internet, peralatan laboratorium, bahan ajar serta fasilitas yang terdapat di

kelas sangat mempengaruhi bagaimana suatu proses pembelajaran dalam

menguasai materi pelajaran yang disampaikan. Menurut Slameto (2013:

68) alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan

bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa.

d. Kualitas guru

Kualitas guru pengajar dalam penelitian ini mengenai gambaran kualitas

guru, dilihat dari pengalaman mengajar guru yaitu sudah 43 tahun dimana

pengalaman yaitu pemahaman seseorang dalam hal mengajar baik

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Pengajar

juga aktif mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan dan pendidikan.

Wisnewardhana (dalam Yuliyani, 2010: 37) dalam penelitiannya bahwa

pelatih-an dan pengalaman mengajar mempunyai pengaruh yang signifi-

kan dengan profesional guru. Semakin guru berpengalaman dalam meng-

ajar maka pengetahuan guru semakin bertambah dan berkembang se-

hingga guru dalam mengajar tidak hanya monoton pada literatur satu buku

saja agar siswa mampu meguasai materi yang diberikan
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 8 Bandar Lampung yang

menggunakan kurikulum KTSP tahun ajaran2015/2016. Waktu penelitian

dilakukan pada bulan Maret 2016.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini kelas IX di SMP Negeri 8 Bandar Lampung.

Sampel diambil sebanyak 50% dengan jumlah 125 siswa dari jumlah keseluruh-

an 249 siswa yang terdiri dari 10 kelas sehingga sampel digunakan yaitu 5 kelas

diambil menggunakan teknik purposive sampling sampling, dengan kriteria

siswa di kelas unggulan dan tidak unggulan. Menurut Arikunto (2006: 140)

pengambilan sampel dengan kriteria yang diinginkan oleh peneliti (Tabel 1).

Tabel 1. Tabulasi sampel penelitian

NO Kelas Jumlah siswa
1 IX B 23
2 IX D 25
3 IX F 24
4 IX G 27
5 IX J 26

Jumlah 125
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C. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif (Sukardi, 2003: 14).

Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan

akurat mengenai profil siswa kelas IX terhadap penguasaan materi IPA melalui

tes soal TIMSS di SMP Negeri 8 Bandar Lampung.

D. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah Penelitian:

1. Pra penelitian

Kegiatan yang dilakukan pada pra penelitian adalah:

a. Meminta izin melakukan penelitian.

b. Mendata jumlah jumlah siswa kelas IX yang ada di SMP 8 Bandar

Lampung kepada Wakasek bidang Akademik

a. Melakukan wawancara kepada guru mata pelajaran untuk mendapatkan

informasi mengenai metode pembelajaran yang dilakukan, untuk

mengetahui gambaran siswa dalam proses pembelajaran dan hasil belajar

siswa.

b. Menentukan sampel penelitian

c. Mempersiapkan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam penelitian

yaitu soal TIMSS tahun 1995, 1999, 2003 dan 2011 bidang IPA materi

Biologi, dan kuesioner siswa.

d. Membuat lembar pertanyaan wawancara untuk guru
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e. Membuat kunci jawaban soal, rubrik jawaban soal dan pemetaan soal

2. Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

a. Menghubungi pihak sekolah yaitu Kepala Sekolah dan Guru mata pelajran

IPA seminggu sebelum diadakan tes untuk memberi tahu bahwa akan

diadakan uji soal-soal TIMSS

b. Mengondisikan siswa yang dijadikan sampel penelitian

c. Membagikan soal tes kepada sampel dan diberikan waktu penyelesaian

selama 60 menit.

d. Membagikan kuesionerkepada sampel penelitian dengan waktu

penyelesaian selama 20 menit.

e. Melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran IPA

f. Mengolah data yang diperoleh untuk mengetahui profil pengusaan materi

biologi siswa Kelas IX SMP Negeri 8 Bandar Lampung beserta faktor-

faktor yang diduga memengaruhi penguasaan materi biologi siswa.

E. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa penguasaan materi IPA berupa

hasil kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal TIMSS. Data kualitatif

berupa faktor-faktor internal dan eksternal yang diduga memengaruhi pengua-

saan materi IPA siswa. Kedua jenis data diinterpretasikan dan dideskripsikan

ke kategori-kategori tertentu.
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2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah.

a. Tes

Tes tertulis digunakan untuk mengetahui penguasaan materi IPA siswa

kelas IX yang menggunakan soal TIMSS 1995, 1999, 2003 dan 2011 yang

termasuk kedalam materi kelas VII, VIII dan KD semester ganjil dan

genap kelas IX. Tes terdiri dari 30 soal dengan 22 soal pilihan jamak, dan

8 uraian singkat.

b. Kuisioner

Penelitian ini menggunakan jenis kuisioner tertutup yaitu kuisioner yang

telah disediakan alternatif jawabannya. Kuisioner penelitian ini adalah

kuisioner utuk siswa. Kuesioner disusun untuk memeroleh data penunjang

yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengusaan materi IPA siswa

yang didistribusikan berisi faktor internal dan eksternal yang diduga

berpengruh. Kuisioner yang digunakan terdiri atas motivasi belajar,

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal, kebiasaan belajar, fasilitas

pembelajaran di sekolah, serta latar belakang pendidikan ayah.

c. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara dengan guru IPA

secara langsung. Wawancara  yang dilakukan  untuk mendapat informasi

tambahan dalam memperkuat hasil penelitian.  Pertanyaan dalam

wawancara ini mengenai gambaran kualitas guru (pengalaman mengajar,
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latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan dan pengembangan diri

guru).

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui penguasaan materi IPA

siswa beserta faktor-faktor internal dan eksternal yang diduga berpengaruh

terhadap pengusaan materi IPA siswa. Teknik analisis data dari masing-

masing instrumen sebagai berikut.

1. Tes

Hasil penelitian yang didapat dari tes soal TIMSS dianalisis untuk

mengetahui penguasaan materi IPA siswa, mengetahui penguasaan materi

IPA siswa dalam menyelesaikan tes soal dengan ranah kognitifnya yaitu

“pengetahuan faktual, pemahaman konsep, penalaran dan analisis,

penerapan, pemahaman informasi kompleks, pemahaman informasi

sederhana dan berteori, menganalisis, dan memecahkan masalah”.

Soal TIMSS yang diujikan sebanyak 30 soal yang terdiri dari 8 soal uraian

singkat dan 22 soal pilihan jamak yang diambil dari soal-soal TIMSS

tahun 1995, 1999, 2003 dan 2011. Jawaban benar mendapatkan nilai 2 dan

jawaban salah atau tidak menjawab mendapatkan 0 sehingga 22 soal di-

jawab benar memperoleh nilai 44. Pengecualian untuk soal uraian singkat

jika siswa menjawab kurang tepat mendapatkan nilai setengah dari nilai

seharusnya. Sehingga 8 soal dijawab dengan benar memperoleh skor 56.
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Ketentuan skor maksimum dari hasil tes adalah 100. Nilai yang diperoleh

diinterpretasikan ke dalam kategori yang berada pada rentangan nilai

dengan interval tertentu (Tabel 2). Perolehan nilai dideskripsikan untuk

setiap aspek kompetensi berdasarkan data yang ada yang dimodifikasi dari

Arikunto (2013: 271).

Tabel 2. Kategori Interpretasi nilai Penguasaan Materi IPA

Interval Kategori
81-100 Sangat Tinggi

61-80 Tinggi
41-60 Sedang
21-40 Rendah
0-20 Sangat Rendah

Sumber : modifikasi Arikunto (2013: 271 )

1. Kuisioner

Hasil jawaban kuisioner tentang faktor yang mempengaruhi penguasaan

materi biologi siswa (motivasi belajar, kebiasaan belajar, kemampuan siswa

menyelesaikan soal dan fasilitas pembelajaran di sekolah). Kuisioner siswa

terdapat 5 indikator dan  28 pertanyaan. Kuisioner disebarkan kepada 125

responden siswa untuk memeperoleh data mengenai faktor internal dan

eksternal yang diduga mempengaruhi penguasaan materi biologi siswa. Untuk

memperoleh persentase, skor pada tiap butir pertanyaan digunakan rumus

sebgai berikut.
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% = 100
% = Persentase kemampuan siswa
n = Nilai yang diperoleh
N = Jumlah seluruh nilai

Setelah diperoleh persentase tiap butir pertanyaan kemudian dihitung

persentase tiap indikator dengan cara menjumlahkan persentase tiap butir

pertanyaan kemudian dibagi jumlah butir pertanyaaan  yang ada dalam setiap

indikator. Hasil persentase diinterpretasikan kedalam kategori, yang berada

pada rentang skor dengan interval tertentu. Menggunakan konversi data

menurut Riduwan (2012: 89) ( Tabel 3).

Tabel 3. Kategori interpretasi kuisioner tentang faktor motivasi belajar,
kebiasaan belajar, kemampuan siswa menyelesaikan soal dan fasilitas
pembelajaran di sekolah

no interval (%) kategori
1 81-100 Sangat Tinggi
2 61-80 Tinggi
3 41-60 Cukup
4 21-40 Rendah
5 0-20 Sangat rendah

Sumber: Riduwan (2012: 89)

2. Analisis Data Wawancara

Hasil wawancara yang digunakan untuk mendapat informasi tambahan dalam

memperkuat pernyataan dari hasil penelitian. Setiap delapan butir soal

dianalisis dengan cara kualitatif berupa pendeskripsian gambaran dari kualitas

guru (pengalaman mengajar, latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan

dan pengembangan diri guru).
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Tabel 4. Pertanyaan Wawancara Guru

No Pertanyaan
1 Apakah  pendidikan terakhir Bapak/Ibu ?
2 Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi guru?
3 Apakah Bapak/Ibu sudah mengikuti PLPG?
4 Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan-pelatihan pendidikan?
5 Apa saja pelatihan yang pernah Bapak/Ibu ikuti sehubungan dengan profesi

Bapak/Ibu sebagai Guru?
6 Apakah metode yang sering Bapak/Ibu gunakan?
7 Apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan kurikulum?
8 Apakah sarana dan prasarana yang ada di sekolah sudah memenuhi standar

pembelajaran?
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan temuan dan hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Profil penguasaan materi IPA siswa kelas IX di SMPN 8 Bandar

Lampung secara umum telah menguasai materi biologi dengan baik yang

masuk dalam kategori “tinggi” dan penguasaan siswa kelas IX di SMPN

8 Bandar Lampung terhadap materi IPA berdasarkan domain kognitif

yang paling tinggi yaitu pada kemampuan “pemahaman konsep” dan

yang paling rendah yaitu penguasaan siswa pada domain kognitif

“berteori, menganalisis dan memecahkan masalah”.

2. Faktor internal berupa motivasi “sangat tinggi”, kebiasaan belajar

“tinggi” dan “kemampuan siswa menyelesaikan soal “tinggi” mem-

pengaruhi penguasaan materi IPA. Sedangkan faktor eksternal berupa

latar belakang pendidikan ayah tidak merpengaruh penguasaan materi

IPA siswa.
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B. SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya Guru lebih memperhatikan siswa dalam mencapai tujuan

pembelajaran, terhadap penguasaan materi melalui metode atau

pendekatan yang mengacu pada tujuan penguasaan materi siswa

2. sebaiknya guru lebih melatih siswa dalam menyelesaikan soal-soal

dengan ranah kognitif tinggat tinggi sehingga siswa lebih mudah

menyelesaikan soal-soal dengan tingkat kognitif tinggi dan Sebaiknya

lebih dibiasakan melatih soal-saol TIMSS.

3. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak terutama dukungan

keluarga dan  sarana prasarana dalam pembelajaran di sekolah untuk

mewujudkan siswa dengan pemahaman dalam penguasaan materi

dalam pembelajaran IPA yang lebih tinggi.

4. Sebaiknya untuk tes soal esay diperbanyak sesuai penelitian siswa

mendapatkan nilai lebih tinggi dan mudah memahami soal.
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