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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dunia pendidikan dapat berlangsung karena adanya kurikulum, yang 

mengatur tentang proses pembelajaran yang ada di sekolah. Proses 

pembelajaran itu sangat terkait dengan mata pelajaran, salah satunya adalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Mata pelajaran ini adalah materi yang 

mempelajari tentang alam, hal yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. 

Logikanya mempelajari hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan 

manusia sangat mudah, namun nyatanya masih banyak peserta didik yang 

masih mengalami kesulitan sehingga berakibat pada prestasi belajar peserta 

didik yang kurang maksimal. Melihat dari keadaan semacam itu, diperlukan 

suatu terobosan oleh guru dalam rangka meningkatkan prestasi belajar IPA. 

Banyak hal yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan menerapkan 

model pembelajaran yang berbeda namun tepat untuk mengajarkan materi 

tertentu. Salah satu model pembelajaran yang bisa diterapkan adalah model 

pembelajaran keterampilan proses.  

Model pembelajaran keterampilan proses adalah model pembelajaran 

yang dilaksanakan untuk mengaktifkan peserta didik. Model ini dilaksanakan 

dengan menekankan proses dari pada hasil, sehingga diharapkan peserta didik 

akan lebih memahami konsep dari pelajaran yang  disampaikan. Model ini 

melatih peserta didik untuk bisa mengembangkan keterampilan proses yang 

terdiri dari pengamatan, pengklasifikasian, pengukuran, pengidentifikasian dan 
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pengendalian variabel, perumusan hipotesa, perancangan dan pelaksanaan 

eksperimen, penyimpulan hasil eksperimen dan pengkomunikasian hasil 

eksperimen, namun harus tetap memperhatikan taraf perkembangan berpikir 

peserta didik. Belajar aktif merupakan bentuk kegiatan belajar alamiah, yang 

dapat menimbulkan kegembiraan, membentuk suasana belajar tanpa setres dan 

memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan belajar yang telah ditetapkan. 

Seperti model pembelajaran keterampilan proses sains. Yulia riatiningsih dan 

Karli (2016: 21) mengatakan I hear and I forgot, I See and I Remember, I do 

and I understand, maksudnya adalah suatu pembelajaran yang hanya didapat 

dengan cara mendengar atau melihat tidak akan sama hasilnya dengan 

pembelajaran yang dilakukan atau dipraktikan. Selain itu terdapat pendapat 

dari Evans dan Cain (2014:87) IPA adalah studi mengenai alam sekitar, dalam 

hal ini berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Menyatakan bahwa IPA mengandung empat hal yaitu: 

konten atau produk, proses atau metode, sikap, dan teknologi. 

IPA sebagai konten dan produk mengandung arti bahwa di dalam IPA 

terdapat fakta-fakta, hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang sudah 

diterima kebenarannya. IPA sebagai proses atau metode berarti bahwa IPA 

merupakan suatu proses atau metode untuk mendapatkan pengetahuan. IPA 

sebagai sikap berarti bahwa IPA dapat berkembang karena adanya sikap tekun, 

teliti, terbuka, dan jujur.IPA sebagai teknologi mengandung pengertian bahwa 



 

 

IPA terkait dengan peningkatan kualitas kehidupan. IPA mengandung keempat 

hal tersebut, maka dalam pendidikan IPA di sekolah seyogyanya siswa dapat 

mengalami keempat hal tersebut, sehingga pemahaman siswa terhadap IPA 

menjadi utuh dan dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hidupnya. 

Salah satu cara agar sains dapat digunakan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah dengan bervisi Science, Environmnet, 

Technology, and Society (SETS) penguasaan konsep peserta didik yang akan 

diaplikasikan di lingkungan berangkat dari pembelajaran, oleh karena itu 

pembelajaran harus bermakna. Pembelajaran harus direncanakan dengan 

matang. Hal yang penting dalam pembelajaran yaitu merencanakan bahan ajar. 

Pengembangan bahan ajar bervisi SETS akan membuat guru memiliki acuan 

pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran yang maksimal. 

Berkaitan dengan hal ini SD Negeri 1 Tinggarjaya merupakan salah satu 

sekolah di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan penulis pada saat melakukan 

observasi di SD Negeri 1 Tinggarjaya, penulis melihat kegiatan pembelajaran 

di SD Negeri 1 Tinggarjaya tepatnya di kelas V dengan guru kelasnya. 1). 

Terdapat permasalahan terhadap prestasi belajar peserta didik yang masih 

rendah pada mata pelajaran IPA karena masih banyak peserta didik yang tidak 

menunjukan kesungguhan dalam belajar IPA 2). Tidak mampu mengerjakan 

tugas tepat waktu hal ini yang mengakibatkan prestasi belajar peserta didik 

rendah. 3). Sebagaian pesera didik terlihat kurang suka dengan mata pelajaran 

IPA yang dikiranya sulit dan membosankan sehingga berdampak terhadap 

prestasi di dalam kelas menjadi kurang baik. 4) Beberapa siswa sering tidak 



 

 

masuk sekolah hal ini yang mengakibatkan juga prestasi menurun karena 

ketinggalan materi pelajaran 5). Guru juga belum menggunakan model 

pembelajaran secara optimal yang seharusnya melibatan peserta didik dalam 

pembelajaran supaya peserta didik lebih aktif. 

Berpijak dari latar belakang diatas menarik bagi penulis untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Keterampilan Proses Sains Bervisi SETS Terhadap Prestasi Belajar IPA“ 

B. Rumusan Masalah 

Secara khusus rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh model pembelajaran keterampilan proses sains 

bervisi SETS terhadap prestasi belajar IPA di kelas V? 

2. Apakah ada perbedaan prestasi belajar IPA siswa yang belajar model 

pembelajaran keterampilan proses sains bervisi SETS dibandingkan siswa 

yang belajar pembelajaran konvensional di kelas V? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara khusus perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untukmengetahui: 

1 Menganalisis pengaruh model pembelajaran keterampilan proses sains 

bervisi sets terhadap prestasi belajar IPA di kelas V. 

2 Menganalisis perbedaan prestasi belajar peserta didik melalui model 

pembelajaran keterampilan proses sainsdengan pembelajaan konvensional 

di kelas V. 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian pustaka 

1. Keterampilan Proses 

Menurut Gagne dalam Hamalik (2011: 149) keterampilan proses 

dalam bidang ilmu pengetahuan alam adalah keterampilan yang diperoleh 

dari latihan kemampuan-kemampaun mental, fisik dan sosial yang 

mendasar sebagai penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. 

Kemampuan-kemampuan dasar yang telah di kembangkan dan telah terlatih 

lama kelamaan akan menjadi suatu keterampilan, yaitu keterampilan proses 

sains yang dibutuhkan untuk menggunakan sains. Menurut Bundu (2006: 

12) keterampilan proses adalah sejumlah keterampilan untuk mengkaji 

fenomena alam dengan cara-cara tertentu untuk memperoleh ilmu dan 

pengembangan ilmu itu selanjutnya. Penerapan keterampilan proses, dapat 

melatih siswa untuk mempelajari sains layaknya saintis. 

2. SETS 

SETS merupakan akronim dari Science, Environment, Technologi, 

dan Society. SETS membawa pesan bahwa dalam menggunakan sains (S) 

dapat kita integrasikan ke bentuk teknologi (T) dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat (S) dan diperlukan pemikiran tentang berbagai implikasinya 

pada lingkungan (E) secara fisik maupun mental. Menurut Binadja (2000) 

secara mendasar dapat dikatakan bahwa melaui pendekatan SETS ini 

diharapkan agar siswa akan memiliki kemampuan memandang sesuatu 

secara terintegratif dengan memperhatikan keempat unsur SETS, sehingga 



 

 

dapat diperoleh pemahaman yang lebih tentang pengetahuan yang 

dimilikinya. 

3. Prestasi Belajar 

Menurut Arifin (2011: 12) kata prestasi berasal dari bahasa Belanda 

yaitu prestatie, kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi yang 

berarti hasil usaha. Istilah prestasi belajar (achievement) berbeda dengan 

hasil belajar (learning outcome). Prestasi belajar pada umumnya berkenaan 

dengan aspek pengetahuan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

adalah bukti hasil usaha dari aspek kognitif. Prestasi belajar bisa dengan 

mudah dilihat dari nilai yang didapat siswa, baik berupa nilai ulangan atau 

rapor. Prestasi belajar bisa dikatakan sebagai bukti pendidikan jangka 

pendek 

4. IPA 

Menurut Aly (2010: 18) IPA adalah suatu pengetahuan teoritis yang 

diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus. Yaitu 

melakukan observasi eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, 

eksperimentasi, observasi dan demikian seterusnya kait-mengkait antara 

cara yang satu dengan cara yang lain. Menurut Darmodjo dalam Karli 

(2002: 121) Ilmu pengetahuan alam (sains) merupakan hasil kegiatan 

manusia (produk) yang diperoleh daripengalaman melalui serangkaian 

proses ilmiah. 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang terdiri dari 

dua kelompok penelitian yaitu kelompok eksperimen (kelas perlakuan) 

merupakan kelompok siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran keterampilan proses sainskelompok kontrol (kelas pembanding) 

adalah kelompok siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

konvensional. Pertimbangan penggunaan desain penelitian ini adalah kelas 

yang digunakan adalah kelas yang sudah terbentuk sebelumnya, tidak ada 

pengelompokkan kelas secara acak lagi. Mengingat apabila dilakukan 

pembentukan kelas baru akan memungkinkan kekacauan jadwal pelajaran dan 

mengganggu efektivitas pembelajaran di sekolah. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri Tinggarjaya 1 Kecamatan Jatilawang 

Kabupaten Banyumas  

B. Variabel Penelian 

Ada dua variabel dalam penelitan ini yang digunakan untuk 

pengumpulan data yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel-variabel 

itu adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas 

Variable bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran. 

Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran 

keterampilan proses sains dan pembelajaran konvensional. 

 



 

 

2. Variabel terikat 

Variable terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa. 

Indikator berupa nilai post-test setelah memperoleh perlakuan atau 

pembelajaran dan skala pengukurannya adalah interval. 

C. Teknik dan alat pengumpulan data  

1. Observasi dilakukan untuk mengetahui aktifitas pembelajaran yang 

berlangsung dan mengumpulkan data yang mengacu pada mata pelajaran 

IPA khususnya. 

2. Tes dilakukan untuk memperoleh data yang sesungguhnya dan 

menjadikan dasrnya adalah hasil observasinya. 

3. Wawancara digunakan untuk memperoleh tanggapan guru dan terhadap 

pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran 

keterampilan proses. Wawancara dengan guru setelah implementasi 

pembelajaran dilakukan.  

D. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, instrument yang digunakan untuk memperoleh data 

yaitu: 

1. Tes 

Menurut Ridwan (2011:76) tes adalah serangkaian pertanyaan 

atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. Tes dalam penelitian ini meliputi post test dan 

pre test. Pre test digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta 

didik dan post test digunakan untuk mengetahui prestasi belajar peserta 



 

 

didik setelah pembelajaran. Setelah test tersebut diujicobakan maka 

perlu dilakukan analisis, yang meliputi: 

2. Analisis validitas 

Menurut Arikunto (2009: 69) teknik yang digunakan untuk menghitung 

validitas butir soal adalah dengan teknik korelasi product moment yang 

dikemukakan oleh Pearson atau rumus korelasi product moment: 

 
( )( )


=

22 yx

xy
rxy  

Dengan: 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua 

variabel yang dikorelasikan ( x = 
__

XX −  dan y =
__

YY − ). 

 xy = jumlah perkalian x dengan y 

2x  = kuadrat dari x 

2y  = kuadrat dari y 

 (Arikunto, 2005: 70) 

Kriteria acuan untuk indeks korelasi (r) butir soal menurut 

Arikunto (2005 : 75) sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Tabel Kriteria Acuan Validitas Soal 

Nilai Kriteria 

0,8 ≤  rxy<  1 Sangat tinggi 

0,6 ≤  rxy<  0,8 Tinggi 

0,4 ≤  rxy<  0,6 Cukup 

0,2 ≤  rxy<  0,4 Rendah 

0,0≤  rxy<  0,2 Sangat rendah 

 



 

 

3. Analisis reliabilitas 

Menurut Arifin (2009: 258) reliabilitas adalah tingkat atau derajat 

konsistensi dari suatu instrumen. Reliabilitas tes berkenaan dengan 

apakah suatu test teliti dan dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan. 

Reliabilitas test dapat dihitung dengan menggunakan metode belah dua 

atau rumus Spearman Brown, yaitu: 

 
11r  = 

b

b

r

r

+1

.2
 

dengan 

 11r  = koefisien reliabilitas internal seluruh item 

 rb = korelasi Product Moment antara belahan (ganjil-genap) atau 

(awal-akhir) 

(Ridwan, 2010: 102) 

4. Analisi tingkat kesukaran 

Soal yang baik adalah soal tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit 

bagi siswa. Bilangan yang menunjukkan mudah dan sulitnya soal 

disebut indeks kesukaran. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

indeks kesukaran, (Arikunto, 2007: 208). 

P=
𝐵

𝐽𝑆
 

Keterangan: 

P : Indeks kesukaran 

B : Jumlah siswa yang menjawab benar 

JS: Jumlah siswa peserta tes 



 

 

Kriteria taraf kesukaran test menurut Arikunto (2005: 210) adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kriteria Indeks Kesukaran 

Nilai Kriteria 

0,1,00 ≤  P <  0,30 Sukar 

0,30 ≤  P <  0,70 Sedang 

0,70 ≤  P <  1,00 Mudah 

 

5. Analisis daya pembeda 

Menurut Arikunto (2010: 177) yang dimaksud daya pembeda adalah 

kemampuan tes dalam memisahkan antara subjek yang pandai dengan 

subjek yang kurang pandai. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

daya pembeda setiap butir tes adalah: 

B

B

A

A

J

B

J

B
D −=  

 Dengan: 

 D = daya pembeda butir 

 BA = banyaknya kelompok atas yang menjawab betul 

 JA = banyaknya subjek kelompok atas 

 BB = banyaknya subjek kelompok bawah yang menjawab betul 

 JB = banyaknya subjek kelompok bawah 

Kriteria klasifikasi daya pembeda menurut Arikunto (2005:218) 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kriteria klasifikasi daya pembeda 

Nilai Klasifikasi 

0,00   D  0,20 Jelek (poor) 

0,20   D  0,40 Cukup (satisfactory) 

0,40   D  0,70 Baik (good) 

0,70   D  1,00 Baik sekali (excellent) 

 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Pre-test 

Tabel 4.1 

Kriteria Hasil Belajar Siswa Nilai Pre-Test Kelas Kontrol 

 

Kriteria Nilai Penafsiran 

Amat Baik 9.1-10.0 Hasil belajar IPA amat baik. 

Baik 8.1- 9.0 Hasil belajar IPA baik. 

Cukup 7.0 – 8.0 Hasil belajar IPA cukup 

Kurang < 7.0 Hasil belajar IPA kurang 

 

Berdasarkan interval pada Tabel 4.1 dapat digunakan untuk 

membuat tabel distribusi frekuensi yang tergolong sesuai dengan kategori 

nilai pre-test hasil belajar IPA siswa kelompok kontrol V SD Negeri 1 

Tinggarjaya Kabupaten Banyumas. Setelah membuat tabel interval 

kemudian didistribusikan pada tabel nilai pre-test untuk kelas eksperimen 

dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini. 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Nilai Pre-test Kelas eksperimen 

 

Interval Frekuensi Presentase% Kategori 

9.1 – 10.0 0 0.00 Amat Baik 

8.1 -  9.0 2 6.90 Baik 

7.0 -  8.0 12 41.38 Cukup 

< 7.0 15 51.72 Kurang 

Total 29 100  

 



 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa dari jumlah 29 siswa, 

sebanyak 15 siswa atau sebanyak 51.72% siswa termasuk kategori kurang 

yaitu mencapai nilai < 7.0. Sebanyak 12 siswa atau sama dengan 41.38% 

dengan kategori cukup dengan nilai 7.0 - 8.0. Sedangkan siswa dengan nilai 

81 – 90 hanya ada 2 siswa atau sama dengan 6.90% dan dengan nilai 9.1 - 

100 belum ada atau sama dengan 0%.  Hal ini memberikan gambaran bahwa 

sebagian besar siswa masih dalam kategori kurang sehingga perlu dilakukan 

pembelajaran seanjutnya dengan menggunakan model pembelajaran 

keterampilan proses sains bervisi SETS. Selengkapnya dapat dilihat pada 

Grafik 4.1 

 

Grafik 4.1 Nilai Pre-test Kelas Eksperimen 

Berdasarkan Grafik 4.1 di atas nilai pre-test kelas eksperimen 

banyak yang mencapai kriteria kurang 15 siswa dengan presentase 51.72% 

dibandingkan dengan siswa dengan kriteria cukup, baik dan sangat baik.  
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Sedangkan nilai pre-test kelas kontrol masing-masing siswa 

dimasukkan dalam interval pengkategorian dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Kriteria Hasil Belajar Siswa Nilai Pre- test Kelas Kontrol 

 

Kriteria Nilai Penafsiran 

Amat Baik 9.1-10.0 Hasil belajar IPA amat baik. 

Baik 8.1- 9.0 Hasil belajar IPA baik. 

Cukup 7.1 – 8.0 Hasil belajar IPA cukup 

Kurang ≤ 7.0 Hasil belajar IPA kurang 

Berdasarkan interval pada Tabel 4.3 dapat digunakan untuk 

membuat tabel distribusi frekuensi yang tergolong sesuai dengan kategori 

nilai hasil belajar IPA siswa kelompok kontrol V SD Negeri 1 Tinggarjaya 

Kabupaten Banyumas. Untuk kelas kontrol daftar distribusi frekuensi nilai 

pre-test dapat dilihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Nilai Pre-test Kelas Kontrol 

 

Interval Frekuensi Presentase% Kategori 

9.1 – 10.0 1 3.03 Amat Baik 

8.1 -  9.0 3 9.09 Baik 

7.0 -  8.0 11 33.33 Cukup 

< 7.0 18 54.55 Kurang 

Total 33 100  

 

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa dari jumlah 33 siswa, 

sebanyak 18 siswa atau sebanyak 54.55% siswa termasuk kategori kurang 

yaitu mencapai nilai < 7.0. Sebanyak 11 siswa atau sama dengan 33.33% 

dengan kategori cukup dengan nilai 7.0 - 8.0. Sedangkan siswa dengan nilai 



 

 

8.1 – 9.0 hanya ada 3 siswa atau sama dengan 9.09% dan dengan nilai 9.1 - 

100 hanya ada 1 siswa atau sama dengan 3.03%. Selengkapnya dapat dilihat 

pada Grafik 4.2. 

 

 

Grafik 4.2. Nilai Pre-test  kelas kontrol 

Berdasarkan Grafik 4.2 di atas nilai pre-test kelas kontrol banyak 

yang mencapai kriteria kurang 18siswa dengan presentase 54.55% 

dibandingkan dengan siswa dengan kriteria cukup, baik dan sangat baik.  

2. Hasil Post-test 

Sedangkan nilai post-test kelas eksperimen masing-masing siswa 

dimasukkan dalam interval pengkategorian sesuai dengan kategori nilai 

post-test hasil belajar IPA siswa kelompok kontrol V SD Negeri 1 

Tinggarjaya Kabupaten Banyumas, setelah dilakukan pembelajaran dengan 

model pembelajaran keterampilan proses sains bervisi SETS. Setelah 
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membuat tabel interval kemudian didistribusikan pada tabel nilai post-test 

untuk kelas eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini. 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Nilai Post-test  Kelas eksperimen 

 

Interval Frekuensi Presentase% Kategori 

9.1 – 10.0 5 17.24 Amat Baik 

8.1 -  9.0 11 37.93 Baik 

7.0 -  8.0 9 31.03 Cukup 

< 7.0 4 13.79 Kurang 

Total 29 100  

 

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa dari jumlah 29 siswa, 

sebanyak 11 siswa atau sebanyak 37.93% siswa termasuk kategori baik 

yaitu mencapai nilai 8.1 – 9.0. Sebanyak 9 siswa atau sama dengan 31.03% 

dengan kategori cukup dengan nilai 7.0 – 8.0. Sedangkan siswa dengan nilai 

9.1 – 10.0 sebanyak 5 siswa atau sama dengan 17.24% sedangkan siswa 

dengan nilai < 7.0 hanya ada 4 siswa atau sama dengan 13,79%. 

Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 4.3. 

 

Grafik 4.3. Nilai Post-test Kelas Eksperimen 
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Berdasarkan Grafik 4.3 di atas nilai post-test kelas eksperimen 

banyak yang mencapai kriteria baik 11 siswa dengan presentase 37.93% 

selebihnya cukup dan sangat baik sedangkan hanya ada 13,79% yang 

termasuk dalam kategori kurang.  

Sedangkan nilai post-test kelas kontrol masing-masing siswa 

dimasukkan dalam interval pengkategorian dapat dilihat pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Nilai Post-test Kelas Kontrol 

 

Interval Frekuensi Presentase% Kategori 

9.1 – 10.0 0 0.00 Amat Baik 

8.1 -  9.0 5 15.15 Baik 

7.0 -  8.0 18 54.55 Cukup 

< 7.0 10 30.30 Kurang 

Total 33 100  

 

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa dari jumlah 33 siswa, 

sebanyak 18 siswa atau sebanyak 54.55% siswa termasuk kategori cukup 

yaitu mencapai nilai 7.0 – 8.0. Sebanyak 10 siswa atau sama dengan 30.30% 

dengan kategori kurang dengan nilai 7,0. Sedangkan siswa dengan nilai 8.1 

– 9.0 hanya ada 5 siswa atau sama dengan 15.15% dan dengan nilai 9.1 - 

100 belum ada atau sama dengan 0.0%. Selengkapnya dapat dilihat pada 

Grafik 4.6 



 

 

 

Grafik 4.4. Nilai Post-test kelas kontrol 

Berdasarkan Grafik 4.4 di atas nilai pre-test kelas kontrol banyak 

yang mencapai kriteria cukup 18 siswa dengan presentase 54.55% 

dibandingkan dengan siswa dengan kriteria kurang, baik dan sangat baik.  

B. Hasil Uji Prasyarat 

1. Analisis Pre-test 

Data awal yang digunakan dalam analisis awal yaitu hasil pre-test yang 

dilakukan baik kelompok kontrol maupun eksperimen. Analisis yang 

dilakukan sebagai berikut:  

a. Uji normalitas  

Uji normalitas tersebut digunakan untuk menguji kenormalan 

distribusi sampel yaitu dengan menggunakan uji Lillifors. Dari 

perhitungan uji normalitas kelas kontrol diperoleh harga mutlak selisih 

yang paling besar L0 = 0,090 dengan n = 33 dan taraf nyata  =0,05dari 

daftar nilai kritis L didapat Ltabel=0,154 karena L0< Ltabel yaitu 0,090 < 
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0,154 maka H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil 

belajar pre-test siswa kelas kontrol berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 4.5 

Dari perhitungan uji normalitas kelas eksperimen diperoleh harga 

mutlak selisih yang paling besar L0 = 0,106 dengan n = 29 dan taraf nyata 

  = 0,05 dari daftar nilai kritis L di dapat Ltabel = 0,173 karena L0< Ltabel 

yaitu 0,106 < 0,173 maka H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data hasil belajar pre-test siswa kelas eksperimen berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

b. Uji homogenitas  

Terdapat dua kelas dalam penelitian ini yaitu kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Peluang (1-α ) = (1 – 0,05) = 0,95 dan dk = 2 – 1 = 1 

diperoleh 2

tabelχ  = 3,84. Dari perhitungan di atas, diperoleh 
2

hitungχ  = 0,499. 

Karena 
2

hitungχ < 2

tabelχ  yaitu 0,599 < 3,84, maka H0 diterima, artinya kedua 

kelas baik kelas eksperimen dengan kelas kontrol mempunyai varians 

yang sama atau homogen.  

2. Analisis akhir 

a. Uji normalitas  

Dari perhitungan uji normalitas kelas kontrol menggunakan 

pembelajaran konvensional diperoleh harga mutlak selisih yang paling 

besar L0 = 0,084 dengan n = 33 dan taraf nyata  = 0,05 dari daftar nilai 



 

 

kritis L di dapat Ltabel = 0,154 karena 0L Ltabel yaitu 0,084 < 0,154 maka 

H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar post-

test siswa kelas kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Dari perhitungan uji normalitas kelas eksperimen yang mendapat 

perlakuan pembelajaran model pembelajaran keterampilan proses sains 

bervisi SETS diperoleh harga mutlak selisih yang paling besar L0= 0,114 

dengan n = 29 dan taraf nyata   = 0,05 dari daftar nilai kritis L didapat 

Ltabel = 0,173 karena L0< Ltabel yaitu 0,114 < 0,173 maka H0 diterima. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar siswa kelas 

eksperimen setelah diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran 

keterampilan proses sains bervisi SETSberasal dari populasi yang 

berdistribusi normal.  

b. Uji homogenitas 

Terdapat dua kelas dalam penelitian ini yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Peluang (1-α ) = (1 – 0,05) = 0,95 dan dk = 2 – 1 = 1 diperoleh 

2

tabelχ  = 3,84. Dari perhitungan di atas, diperoleh 
2

hitungχ  = 2.53. Karena 

2
hitung<

2
tabel, yaitu 2.53 < 3,84, maka H0 diterima, artinya kedua kelas 

baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol mempunyai varians yang 

sama atau homogen. 

 

 

 

 



 

 

c. Uji Hipotesis 

1. Uji t 

Secara teoretis hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:  

Hipotesis nol (Ho): Prestasi belajar IPA siswa yang belajar model 

pembelajaran keterampilan proses sains bervisi SETS tidak lebih baik 

dibangdingkan dengan prestasi belajar IPA siswa yang belajar 

pembelajaran konvensional. 

Hipotesis alternatif (Ha): Prestasi belajar IPA siswa yang belajar model 

pembelajaran keterampilan proses sains bervisi SETS lebih baik 

dibangdingkan dengan prestasi belajar IPA siswa yang belajar 

pembelajaran konvensional 

Kriteria H0 ditolak jika thitung ttabel. Statistik yang digunakan 

adalah H0 ditolak jika t  t1 −di mana t1 −didapat dari distribusi student 

dengan dk = (n − 1). Analisis statistik data tes hasil belajar pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen dengan uji t. Berdasarkan lampiran 4.10 

diketahui bahwa nilai thitung = 4.204 dan untuk α = 0,05, peluang 0,95, 

dengan dk = 60, diperoleh ttabel  = 2.00 Karena nilai thitung > ttabel, yaitu 

4.204 > 2.00, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa Prestasi belajar IPA siswa yang belajar model pembelajaran 

keterampilan proses sains bervisi SETS lebih baik dibangdingkan 

dengan prestasi belajar IPA siswa yang belajar pembelajaran 

konvensional. 

 



 

 

2. Peningkatan Hasil belajar 

Berdasarkan hasil belajar kelas ekperimen dan kelas control diperoleh 

data sebagai berikut. 

Tabel 4.7 Peningkatan Hasil Belajar (Gain) Individu Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

No 

Responden 

Eksperimen Kontrol  

Pre  Post Gain Pre  Post Gain 

1 7.5 7.5 0.00 7.5 5.5 -0.80 

2 6.5 6.5 0.00 6 5.5 -0.13 

3 5 8.2 0.64 7.5 6.7 -0.32 

4 7.5 6.5 -0.40 7.7 7 -0.30 

5 6 8.5 0.63 6.7 8 0.39 

6 5.5 6.5 0.22 5.5 8.2 0.60 

7 5 8 0.60 6.5 8.7 0.63 

8 7 9.2 0.73 8 7 -0.50 

9 7.5 8 0.20 5.5 8.7 0.71 

10 8.2 9 0.44 4.5 8 0.64 

11 7.7 9.2 0.65 8.2 6.2 -1.11 

12 6.5 8.5 0.57 5 6.7 0.34 

13 4.5 7.5 0.55 7.5 7 -0.20 

14 7 8 0.33 6.7 7.2 0.15 

15 6.5 8.7 0.63 6.5 5.5 -0.29 

16 5 6.5 0.30 7 4 -1.00 

17 6.5 8.2 0.49 7.2 5.2 -0.71 

18 7.2 9.2 0.71 9.2 8.5 -0.87 

19 7.7 8.2 0.22 5 8.2 0.64 

20 6 8 0.50 6.7 7 0.09 

21 8.2 8.2 0.00 6 7.5 0.38 

22 7.5 8 0.20 8 7.2 -0.40 

23 6 8.5 0.63 5.5 7.2 0.38 

24 5 9.2 0.84 5 8 0.60 

25 7.7 8.5 0.35 6 6 0.00 

26 7.5 7.7 0.08 7.5 7.5 0.00 

27 6 8 0.50 8.7 6.7 -1.54 

28 6 8.2 0.55 7.2 8 0.29 

29 7.5 8.2 0.28 5 7 0.40 

30       6.7 7 0.09 



 

 

31       8.7 7.2 -1.15 

32       6 7.7 0.43 

33       7.5 7.2 -0.12 

Jumlah 191.70 234.40   193.30 233.00   

Rata-rata 6.61 8.08 0.43 6.67 7.06 0.12 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 bahwa pada kelas eksperimen dengan siswa 

sebanyak 29 dengan peningkatan hasil belajar sebesar 0,43 termasuk 

dalam kategori sedang. Pada kelas control dengan siswa sebanyak 33 

siswa diperoleh peningkatan hasil belajar sebesar 0,12 termasuk dalam 

kategori rendah. Dengan demikian maka hipotesis nol (Ho) yang 

menyatakan: tidak terdapat pengaruh positif model pembelajaran 

keterampilan proses sains bervisi SETS terhadap prestasi belajar IPA, 

ditolak,  Sedangkan hipotesis pertama (H1) yang menyatakan: 

Terdapat pengaruh positif model pembelajaran keterampilan proses 

sains bervisi SETS terhadap prestasi belajar IPA” diterima. 

C. Pembahasan 

Proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan sebuah sistem, yang di 

dalamnya memiliki berbagai komponen yang saling bekerja sama dan 

terpadu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komponen-komponen 

tersebut adalah tujuan pengajaran, guru dan peserta didik, bahan pelajaran, 

metode dan strategi belajar mengajar, alat atau media, sumber pelajaran dan 

evaluasi. Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. Keberhasilan pembelajaran tergantung dari 

beberapa faktor diantaranya media, metode, materi, siswa, guru, dan faktor-



 

 

faktor lain yang terlibat dalam pembelajaran. Berhasilnya tujuan 

pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor guru 

dalam melaksanakan proses belajar mengajar, karena guru secara langsung 

dapat mempengaruhi, membina dan meningkatkan kecerdasan serta 

keterampilan siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian pada kelompok eksperimen dengan diterapkan 

model pembelajaran keterampilan proses sains bervisi SETS diperoleh hasil 

rata-rata pre-test sebsar 6.61 dan setelah proses pembelajaran (post-test) 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 8.08. Pada kelompok kontrol dengan 

menggunakan metode pembelajaran konvensional diperoleh rata-rata hasil 

pre test sebesar 6.67 dan hasil post-test setelah pembelajaran sebesar7.07. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa dipeorleh hasil bahwa ada perbedaan hasil 

belajar antara siswa yang diajarkan dengan menggunakan model 

pembelajaran keterampilan proses sains bervisi SETS dengan siswa yang 

diajarkan dengan metode pembelajaran konvensional. Hal ini berarti dengan 

menggunakan model pembelajaran keterampilan proses sains bervisi SETS 

lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan 

menggunakan metode pembelajaran konvensional (ceramah). 

Pada pre-test pada kelompok eksperimen dengan menggunakan model 

pembelajaran keterampilan proses sains bervisi SETS dapat diketahui dari 

jumlah 29 siswa, sebanyak 15 siswa atau sebanyak 51.72% siswa termasuk 

kategori kurang yaitu mencapai nilai < 7.0. Sebanyak 12 siswa atau sama 

dengan 41.38% dengan kategori cukup dengan nilai 7.0 - 8.0. Sedangkan 



 

 

siswa dengan nilai 8.1 – 90 hanya ada 2 siswa atau sama dengan 6.90% dan 

dengan nilai 9.1 - 100 belum ada atau sama dengan 0%. Rata-rata ( X ) yang 

diperoleh pada pre-test adalah 6.6. Dari data di atas, dapat dilihat pada pre-

test nilai tertinggi adalah 8.2 dan nilai terendah adalah 4.0. 

Pada post-test dapat diketahui jumlah 29 siswa, sebanyak 11 siswa atau 

sebanyak 37.93% siswa termasuk kategori baik yaitu mencapai nilai 8.1 – 

9.0. Sebanyak 9 siswa atau sama dengan 31.03% dengan kategori cukup 

dengan nilai 7.0 – 8.0. Sedangkan siswa dengan nilai 9.1 – 10.0 sebanyak 5 

siswa atau sama dengan 17.24% sedangkan siswa dengan nilai < 7.0 hanya 

ada 4 siswa atau sama dengan 13,79%. Untuk nilai rata-rata (X) yang 

diperoleh pada post-test adalah 8.08. Dari data di atas, dapat dilihat pada 

post-test nilai tertinggi adalah 9.2 dan nilai terendah adalah 6.5 dengan 

tingkat ketuntasan hanya 86.21%. 

Dalam hasil penghitungan uji hipotesis diperoleh harga t = 4.204, maka 

langkah selanjutnya adalah mengkonsultasikan dengan t tabel dengan 

indeks daya beda 62 – 1 = 60 pada taraf signifikansi 5 % membutuhkan 

koofisien 2.00. Setelah dibandingkan dengan t tabel ternyata t hitung > dari 

pada t tabel. Yaitu 4.204 > 2,00. Sehingga dapat disimpulkan hasil 

penelitian ini signifikan. Sehingga dapat dikatakan Hipotesis alternatif (Ha) 

dapat diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Prestasi belajar 

IPA siswa yang belajar model pembelajaran keterampilan proses sains 

bervisi SETS lebih baik dibangdingkan dengan prestasi belajar IPA siswa 

yang belajar pembelajaran konvensional. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif model pembelajaran keterampilan proses sains 

bervisi SETS  terhadap prestasi belajar IPA. Hal ini terlihat bahwa 

peningkatan hasil belajar sebelum dan setelah pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran keterampilan proses sains bervisi SETS 

diperoleh peningkatan sebesar 0,43 atau 43,0%, sedangkan pada kelompok 

kontrol dengan model pembelajaran konvensional diperoleh peningkatan 

sebesar 0,12 atau 12,0% 

2. Prestasi belajar IPA siswa yang belajar model pembelajaran keterampilan 

proses sains bervisi SETS lebih baik dibangdingkan dengan prestasi belajar 

IPA siswa yang belajar pembelajaran konvensional. Hal ini terlihat hasil 

belajar dengan menggunakan model pembelajaran keterampilan proses 

sains bervisi SETS diperoleh nilai rata-rata post test sebesar 8,08 sedangkan 

pada kelompok control dengan model pembelajaran konvensioanl diperoleh 

nilai post test sebesar 7,06 

 

 

 

 



 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebagai upaya untuk meningkatkan 

kemajuan pendidikan terutama pembelajaran IPA, maka penulis 

menyarankan: 

1. Pembelajaran keterampilan proses sains bervisi sets perlu menjadi 

pertimbangan untuk dijadikan sebagai pembelajaran alternatif, karena 

tujuan dari pembelajaran ini menjadikan siswa lebih aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga prestasi belajar IPA akan lebih optimal. 

2. Guru diharapkan dapat lebih tepat memilih dan merencanakan sebaik 

mungkin model pembelajaran yang tepat serta sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan, khususnya mata pelajaran IPA. 

3. Guru diharapkan dapat lebih memperhatikan model-model pembelajaran 

yang akan digunakan dalam mengajar pelajaran IPA serta penyajiannya 

harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. 

4. Guru diharapkan dapat memperhatikan dan meningkatkan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi prestasi siswa menjadi lebih baik. 
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No Kegiatan Biaya / Sat (Rp) Jumlah Biaya 

(Rp) 

 

 

 

 

1 

Bahan dan Perawatan Penelitian 

ATK 50.000 50.000 

Kertas 50.000 50.000 

Kuota Data 50.000 50.000 

Foto copy 50.000 50.000 

Double tape 20.000 20.000 

Snack 30.000 30.000 

 

 

2 

Biaya perjalanan 

Penelitian 120.000 480.000 

Oprasional pembuatan media 20.000 20.000 

Pembuatan media pembelajaran 210.000 210.000 

Jumlah:                                                                                                   960.000 

Terbilang: Sembilan ratus enampuluh ribu rupiah 

 

 

 

No Kegiatan Waktu/Minggu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Studi Pustaka         

2 Survey Pendahuluan         

3 Pengambilan data         

4 FGD hasil data         

5 Penyusunan laporan         

 


