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ABSTRAK 
 

Hakikat sains mengacupada 3 aspek yaitu: proses, produk, dan sikap ilmiah. Melalui proses ilmiah 
siswa berinkuiri melakukan serangkaian keterampilan proses sains untuk membangun konsep serta 
menumbuhkembangkan sikap ilmiah. Dengan demikian, diprediksi kuat ada keterkaitan antara 
keterampilan laboratorium dengan kemampuan kognitif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara keterampilan laboratorium dengan kemampuan kognitif siswa pada penerapan Kolbs 
experiential learning model (KELM) di kelas XI. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 
rancangan posttest with non-equivalent groups. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XI IPA 1 SMA 
Al-Islam I Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015 berjumlah 150 siswa yang terdiri atas 4 kelas. Sampel 
penelitian dipilih menggunakan cluster random sampling, yaitu kelas XI IPA1 terdiri 38 siswa. Model yang 
digunakan adalah KELM yang meliputi 5 sintaks yaitu: concrete experience, reflective observation, abstract 
conceptualization, active experiment (Konak, Clark, & Nasereddin, 2014). Penelitian menggunakan teknik 
tes dan non-tes. Teknik tes untuk mengukur kemampuan kognitif siswa mengacu taksonomi Bloom terbarui 
(Anderson & Kartwohl, 2012), sedangkan teknik non tes menggunakan metode observasi untuk menlihat 
keterampilan laboratorium siswa yang meliputi 5 aspek: menyiapkan dan menggunakan alat, mengikuti 
langkah kerja, pengumpulan data, keselamatan kerja, kebersihan laboratorium (Blaine dalam Balany & Roa, 
2013). Selanjutnya data dianalisis menggunakan uji regresi sederhana berbantuan SPSS versi 16 dengan 
taraf signifikansi 0.05. Hasil penelitian diperoleh angka korelasi antara variabel keterampilan labolatorium 
dan variabel kemampuan kognitif siswa sebesar 0.477 dan koefisien determinasisebesar 22,8%, serta nilai 
signifikansi sebesar 0,002. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara 
keterampilan laboratorium dengan kemampuan kognitif siswa pada penerapan KELM di kelas XI. 
 
Kata kunci: keterampilan laboratorium, kemampuan kognitif, KELM  

 
A. PENDAHULUAN 

Hakikat pembelajaran sains mengacu pada 3 hal yaiti proses (hands on), produk (minds 
on) dan sikap (hearts on) (Arend, 2008). Salah satu cara untuk membelajarkan sains sesuai 
hakikatnya adalah memfasilitasi kegiatan praktik adalah melalui kegiatan laboratorium sebagai 
bagian dari keterampilan proses sains (Rustaman, 2003). Menurut Woolnough dan Allsop (1985)  
salah satu alasan pentingnya kegiatan praktikum adalah untuk mengembangkan keterampilan-
keterampilan dasar dalam melaksanakan eksperimen. Memfasilitasi pembelajaran biologi dengan 
keterampilan laboratorium mempunyai nilai strategis diantaranya: 1) menghubungkan antara 
teori dan praktik; 2) menjadikan pembelajaran lebih menarik; memperbaiki miskonsepsi, serta 
memberdayakan kemampuan berpikir tingkat tinggi (Ottander & Grelesson, 2006), meningkatkan 
keterampilan laboratorium dan hasil belajar Moore (2007); meningkatkan kemampuan saintifik 
siswa seperti: mengamati, mengukur, menggunakan alat, dan bahan serta dapat mengikuti 
langkah kerja yang benar (Balanay & Roa, 2013), memberikan pengalaman langsung sehingga 
mampu mengubah presepsi siswa tentang hal-hal penting (Watson, Prieto, dan Dillon, 1995). Bagi 
siswa laboratorium berperan untuk menjadikan siswa lebih yakin atas suatu teori, meningkatkan 
daya retensi, mengembangkan sikap dan berpikir ilmiah, meningkatkan KPS seta memecahkan 
masalah (Hofstein & Lunetta, 2003). Pentingnya laboratorium sains sekolah sebagai media dan 
potensi aktivitas laboratorium dalam pendidikan sains abad 21 terutama untuk memperkenalkan 
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dan memahami pengetahuan konseptual, procedural, dalam pembelajaran sains juga telah 
dinyatakan secara eksplisit dalam The National Science Education Standards of America (Bybee, 
2000). Hal ini didukung oleh pernyataan  Ottander dan Grelsson (2006) bahwa kegiatan lab 
merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran biologi dan sains. Kegiatan 
laboratorium berfungsi menghubungkan teori/ konsep dan praktek, meningkatkan daya tarik atau 
minat siswa, dapat memperbaiki miskonsepsi, dan mengembangkan sikap analisis dan kritis pada 
siswa 

Namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya peralatan praktikum, 
kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan 
laboratorium serta keterbatasan waktu adalah alasan-alasan yang dikemukakan oleh guru biologi 
di sekolah (Rustaman, 2003). Sementara hasil penelitian Wiyanto (2005) menunjukkan bahwa 
kemampuan dalam merancang praktikum masih rendah: guru IPA SMP (51%), guru fisika SMA 
(43%). Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan laboratorium belum optimal baik kuantitas 
dan kualitasnya. Ditinjau dari kuantitas dapat dilihat dari intensitas kegiatan di laboratorium 
hanya bersifat tantatif atau belum terjadwal secara baik. Ditinjau dari aspek kualitas kegiatannya, 
kegiatan laboratorium yang dilakukan umumnya bersifat “cook book” belum memberdayakan 
kemampuan berpikir, sehingga kurang menantang. Akibatnya pembelajaran kurang menarik dan 
siswa menjadi bosan dan pasif.          

KELM adalah model pembelajaran yang memiliki 4 sintaks yaitu: concrete experience, 
reflective observation, abstract conceptualization, active experiment (Konak, Clark, & Nasereddin, 
2014). KELM merupakan pembelajaran aktif yang memfasilitasi siswa aktif mengkonstruksi 
pengetahuan, keterampilan, dan hasil belajar siswa melalui pengalaman langsung secara autentik 
dengan mengkaitkan dengan kehidupan nyata (Kaseem, 2007). Melalui KELM pembelajaran lebih 
efektif karena siswa belajar berdasarkan pengalaman, dapat mencapai tujuan pembelajaran 
secara maksimal. KELM menuntun siswa untuk berproses menemukan pengetahuan berdasarkan 
pengalaman yang telah dilakukan (Kolb, 1984). Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan 
penelitian ini untuk menjawab permasalahan: Adakah hubungan antara keterampilan 
laboratorium dengan kemampuan kognitif siswa?      

 
B. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan posttest with non-
equivalent groups. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XI IPA 1 SMA Al-Islam I Surakarta 
Tahun Pelajaran 2014/2015 berjumlah 150 siswa yang terdiri atas 4 kelas. Sampel penelitian 
dipilih menggunakan cluster random sampling, yaitu kelas XI IPA1 terdiri 38 siswa. Model yang 
digunakan adalah KELM yang meliputi 5 sintaks yaitu: concrete experience, reflective observation, 
abstract conceptualization, active experiment (Konak, Clark, & Nasereddin, 2014). Penelitian 
menggunakan teknik tes dan non-tes. Teknik tes untuk mengukur kemampuan kognitif siswa 
mengacu taksonomi Bloom terbarui (Anderson & Kartwohl, 2010), sedangkan teknik non tes 
menggunakan metode observasi untuk melihat keterampilan laboratorium siswa yang meliputi 5 
aspek: menyiapkan dan menggunakan alat, mengikuti langkah kerja, pengumpulan data, 
keselamatan kerja, kebersihan laboratorium (Blaine dalam Balany & Roa, 2013). Selanjutnya data 
dianalisis menggunakan uji regresi sederhana berbantuan SPSS versi 16 dengan taraf signifikansi 
0.05. 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil uji tes regresi diperoleh datanilai korelasi dan signifikansi serta 

kesimpulan uji sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut: 
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Tabel 1. Uji Regresi Sederhana Hubungan Keterampilan Laboratorium dan Kemampuan Kognitif 
Siswa pada Penerapan KELM 

Angka 
korelasi 

Koefisien 
Determina

si 

Signifikansi Hasil Kesimpulan 

0.477 22,8% 0,002 H0 
ditolak 

Ada pengaruh 
signifikan 

 
Tabel 1 menunjukkan hasil uji regresi sederhana dengan angka korelasi sebesar 0.477, 

persentase koefisien determinasinya sebesar 22.8% dan angka signifikansi sebesar 0.002. < 0.05, 
sehingga H0 ditolak. Artinya ada hubungan yang signifikan antara keterampilan laborratorium 
dankemampuan kognitif siswa pada penerapan KELM. Sementara hasil nilai rata-rata kemampuan 
kognitif siswa disajikan pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Nilai Rata-rata Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Kemampuan Terendah Tertinggi Rata-rata 
kelas 

Kognitif 79,725 94,968 88,459 

 
Deskripsi hasil nilai rata-rata dan nilai tiap aspek keterampilan laboratorium siswa 

disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4. 
 

Tabel 3. Nilai  Keterampilan Laboratorium Siswa 

Deskripsi  Nilai  

Rata-rata 73,13 

Standar Deviasi 1,19 

Variansi 142,08 

Minimum 42,20 

Median 76,30 

Maksimun 92,40 

 
Tabel 4. Rata-rata Nilai Tiap Aspek Keterampilan Laboratorium Siswa 

No. Aspek Rata-rata Nilai  

1. Menyiapkan dan menggunakan alat 77,58 

2. Mengikuti langkah kerja 67,37 

3. Pengumpulan data 62,05 

4. Keselamatan kerja 89,81 

5. Kebersihan laboratorium 68,84 

 
Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 5 aspek keterampilan laboratorium, capaian 

nilai rata-rata paling tinggi aadalah aspek keselamatan kerja (89,81), disusul aspek menyiapkan 
dan menggunakan alat  (77,58). Ada 3 aspek yang capaian nilai rata-ratanya kategori cukup yaitu: 
mengikuti langkah kerja (67,37), pengumpulan data (62,05), dan kebersihan laboratorium.   

 
D. Pembahasan 

Setidaknya ada 2 faktor penyebab adanya pengaruh yang signifikan antara kedua variabel 
penelitian. Pertama, faktor model yang digunakan dalam pembelajaran dalam hal ini karakteritik 
KELM yang terdiri 5 fase yaitu: concrete experience, reflective observation, abstract 
conceptualization, active experiment (Konak, Clark, & Nasereddin, 2014). Pada fase concrete 
experience siswa dihadapkan pada suatu fenomena yang menantang untuk mendorong siswa 
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mengajukan pertanyaan. Hal ini relevan dengan temuan Zull (2002) bahwa melalui pengalaman 
konkret mendorong siswa aktif bereksperimen dengan konsep melalui tugas-tugas yang diberikan 
oleh guru terutama ketika siswa mengamati fenomena yang disajikan guru dalam lembar kerja 
siswa. Kegiatan ini menyebabkan fungsi otak bagian sensory cortex berkembang sehingga 
mendorong siswa untuk bertanya. Pada fase reflective observation siswa selanjutnya  mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan dan dituntut untuk mengerucutkan dengan sebuah  pertanyaan yang 
relevan dengan kegiatan penyelidikan. Kegiatan ini menyebabkan fungsi otak bagian integrative 
cortex beakang dengan cara pengaktifan ingatan terhadap apa yang telah diamati siswa. Pada fase  
abstract conceptualization  siswa  menemukan jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan 
(hipotesis). Di sini siswa dituntut untuk menggunakan nalarnya menemukan jawaban atas 
masalah yang telah dirumuskan. Kegiatan ini menyebabkan fungsi otak bagian frontal 
berkembang, sehingga mendorong siswa menemukan solusi permasalahan.  Pada fase active 
experiment siswa melakukan penyelidikan untuk menguji kebenaran hipotesisya (hypothesis 
testing). Kegiatan ini mendorong fungsi otak yang mengaktifkan motorik jadi berkembang. 
Dengan demikian penggunaan model pembelajaran yang melatihkan keterampilan laboratorium 
(termasuk KELM), akan membantu penguasaan konsep siswa. Hal ini didukung oleh beberapa 
hasil penelitain diantaranya penelitian Sholehah dan Prihandono (2013) bahwa penggunaan KELM 
berpengaruh positif terhadap kemampuan kerja ilmiah yaitu proses dimana siswa membangun 
pengetahuannya atau menemukan konsep secara mandiri. Sementara hasil penelitian Trumper, R. 
(2002) menunjukkan bahwa keterampilan laboratorium memberi pengalaman memanipulasi 
berbagai peralatan dan bahan laboratorium dan juga membantu siswa untuk pengembangan 
pemahaman konseptual. Penggunaan keterampilan proses sains, learning by doing dan hand-on 
activity memfasilitasi siswa memecahkan masalah, berfikir kritis, membuat keputusan, 
memperoleh jawaban yang memuaskan atas  keingintahuan siswa, dan memberikan hasil belajar 
yang lebih permanen (Ergul, R., et.al., 2011). 

Keterampilan laboratorium aspek keselamatan kerja merupakan aspek yang capaian nilai 
rata-ratanya paling tinggi dibandingkan dengan aspek keterampilan laboratorium lainnya. Hal ini 
dikarenakan aspek tersebut merupakan hal yang baru bagi siswa. Hasil wawancara dengan siswa 
menunjukkan 95% siswa menjawab bahwa pengenalan keselamatan kerja dalam kegiatan 
laboratorium merupakan sesuatu yang baru. Menurut Proudman (1995) learning by doing pada 
sintaks active experiment membuat pengalaman belajar yang berbeda dan pengetahuan yang 
diperoleh lebih retensif. Sementara keterampilan laboratorium aspek mengikuti langkah kerja 
(67,37), aspek mengumpulkan data (62,05), dan aspek kebersihan laboratorium (68,84) dimana 
capaian nilai rata-ratanya berada pada kisaran nilai sedang.  Aspek mengikuti langkah kerja dan 
aspek mengumpulkan data erat kaitannya dengan keterampilan melakukan percobaan. 
Sementara sesuai hasil observasi dan hasil wawancara dengan siswa dan guru siswa kurang 
mendapat latihan keterampilan proses sains, sehingga capaian nilai rata-ratanya kurang optimal. 

Kedua, faktor antusiasme siswa dalam pembelajaran. Antusias siswa dalam pembelajaran 
tampaknya juga mempengaruhi signifikansi hubungan antara kedua variabel. Meski dalam 
penelitian ini antusias siswa tidak diukur secara eksplisit, tetapi tampak dari gairah siswa dalam 
mengikuti pelajaran. Siswa tampak bersemangat dan sungguh-sungguh dalam melakukan 
kegiatan terutama pada saat dilakukan pembedahan hewan. 
 

Tabel 5. Cuplikan Dialog Antusiasme Siswa Dalam Pembelajaran 

Subjek  Dialog 

Guru : Apakah sebelumnya kalian pernah melakukan kegiatan 
praktikum seperti ini? 

Siswa 
(7) 

: “ ..belum pernah…” 

Siswa 
(9) 

: “Kalau praktik pembedahan hewan baru sekali ini “ 
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Subjek  Dialog 

Siswa 
(11) 

: “..pernah praktikum tapi tidak detil seperti ini…”   

Siswa 
(23) 

: “…belum bu…” 

Guru : Apa yang kalian rasakan mengikuti kegiatan pembelajaran hari 
ini?  

Siswa 
(7) 

: “Senang bu….besok praktik lagi ya bu…!” 

Siswa 
(9) 

: “ asyik bu ….” 

Siswa 
(11) 

: “ …menyenangkan bu….jadi tahu bagaimana organ dalamnya 
hewan…”  

Siswa 
(23) 

: “menarik sekali…” 

     
Cuplikan dialog pada Gambar 1 menggambarkan tinginya antusiasme siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini relevan dengan hasil observasi pada pra-penelitian 
bahwa guru cenderung menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan mengerjakan 
latihan soal. Hasil wawancara dengan guru juga terungkap guru mengakui bahwa pembelajaran 
biologi dengan praktikum di laboratorium sesungguhnya sangat menarik dilakukan, namun 
tampaknya guru masih terkendala oleh beberapa hal diantaranya: keterbatasan alat praktikum, 
keterbatasan waktu karena dikejar target kurikulum, keterbatasan waktu karena kegiatan 
praktikum membutuhkan persiapan dan memakan waktu yang cukup panjang. Tampaknya hal ini 
kontradiksi dengan hakikat pembelajaran sains (biologi), dimana pembelajaran sains yang ideal 
haruslah mengacu pada proses, produk, dan sikap ilmiah (Arend, 2008) dan pendekatan saintifik 
melalui kegiatan: mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan sebagaimna 
diamanahkan dalam Kurikulum 2013. Dalam konteks penelitian ini, meski guru jarang melatihkan 
keterampilan laboratorium pada siswa, namun karena antusias siswa dalam mengikuti 
pembelajaran sangat tinggi sehingga mendorong rasa ingin tahu siswa dan berusaha untuk terus 
belajar. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Abraham (2008) bahwa pengembangan 
keterampilan laboratorium melalui kegiatan eksperimen di kelas merupakan salah satu dari 
metode pengajaran sains yang dipilih siswa dengan alasan bermanfaat, lebih menyenangkan dan 
efektif.  Adanya pengaruh yang signifikan antara keterampilan laboratorium dengan kemampuan 
kognitif siswa relevan dengan hasil penelitian Nirwana, dkk. (2013) bahwa keterampilan proses 
sains (termasuk keterampilan laboratorium) berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar fisika 
siswa kelas X1. Sementara Widyarti (2005) menyatakan bahwa agar pemahaman siswa terhadap 
materi atau topik menjadi utuh dan komperhensif, serta dalam upaya mendukung keberhasilan 
belajar sains (biologi), maka keberadaan laboratorium sangat penting.  
 
E. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara keterampilan 
laboratorium dengan kemampuan kognitif siswa kelas XI pada penerapan KELM.  
 
F. IMPLIKASI 

Adanya hubungan secara signifikan antara keterampilan laboratorium dengan 
kemampuan kognitif siswa mengisyaratkan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu 
data  empiris pada penggunaan KELM untuk memberdayakan kemampuan kognitif siswa kelas XI. 
Namun penelitian ini masih memiliki keterbatasan dimana keterampilan laboratorium siswa yang 
diukur baru sebatas keterampilan laboratorium berdasarkan kerja kelompok, sementara 
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kemandirian belajar kurang ditekankan, sehingga dapat dijadikan acuan pada penelitian 
selanjutnya.  
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