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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Hasil Siklus I 

Pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang telah dilakukan di kelas XI 

IPA 1 SMA Kartika III-1 Banyubiru digunakan untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan generik sains dan hasil belajar kognitif siswa.  

a. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan pada penelitian tindakan kelas mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut: 

1) Merancang perangkat pembelajaran. 

2) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. 

3) Menyusun instrumen tes untuk mengukur peningkatan hasil belajar 

siswa. 

4) Mempersiapkan Lembar Kerja Siswa. 

5) Mempersiapkan alat, bahan, dan media pembelajaran. 

b. Tahap Tindakan 

Penelitian tindakan kelas pada siklus I dilakukan selama 2 kali 

pertemuan. Pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2016 

dengan materi susunan kerangka tubuh manusia, pertemuan 2 

dilaksanakan pada tanggal 4 November 2016 dengan materi bentuk-

bentuk tulang. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pada Siklus I 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pertemuan 1 

Pada kegiatan awal guru memberikan apersepsi kepada 

siswa untuk menirukan gerakan chiken dance, lalu guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa membuat 

hipotesis dari pertanyaan guru tersebut.  Selanjutnya guru 

memberikan soal pre tes kepada siswa. Setelah itu guru 

mendemonstrasikan dengan gambar nama-nama tulang yang ada 

pada kerangka tubuh manusia.  

Pada kegiatan inti guru membagikan lembar kerja siswa 

(LKS), dan siswa mengerjakan LKS tersebut secara berkelompok. 

Ketika siswa berdiskusi untuk mengerjakan LKS guru memberikan 

bimbingan pada setiap kelompok. Siswa juga mempresentasikan 

hasil diskusinya didepan kelas.  
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2) Pertemuan 2 

Pada kegiatan awal guru memberikan apersepsi kepada 

siswa untuk memegang jari-jari tangan mereka dan memberikan 

beberapa pertanyaan untuk dijawab. Setelah itu guru memberikan 

sedikit penjelasan tentang bentuk-bentuk tulang manusia serta 

melakukan tanya jawab dengan siswa.  

Pada kegiatan inti guru mengajak siswa untuk melakukan 

kegiatan membuat pemodelan kerangka manusia. Selanjutnya guru 

membagikan lembar kerja siswa (LKS), dan siswa mengerjakan LKS 

tersebut secara berkelompok untuk membuat pemodelan kerangka 

manusia. Ketika siswa berdiskusi guru memberikan bimbingan pada 

setiap kelompok. Siswa juga mempresentasikan hasil diskusinya 

didepan kelas. Diakhir pembelajaran guru memberikan soal pos tes 

kepada siswa untuk dikerjakan.  

c. Tahap Observasi 

1) Pertemuan 1 

Observasi dilakukan oleh dua observer agar data yang 

diperoleh tidak bersifat subjektif. Observer melakukan observasi 

untuk keterampilan generik sains siswa dan keterlaksanaan model 

PBL oleh guru. Pada saat pertemuan pertama siklus I, keterampilan 

generik sains siswa belum begitu terlihat, terdapat beberapa siswa 

yang memiliki keterampilan generik sains kurang. Guru juga belum 

begitu memahami tentang fase-fase pembelajaran PBL.  

2) Pertemuan 2 

Pada pertemuan 2 ini observer juga melakukan observasi 

untuk keterampilan generik sains siswa dan keterlaksanaan model 

PBL oleh guru. Guru juga sudah bisa lebih memahami fase-fase 

pembelajaran PBL. Karena hal ini maka keterampilan generik sains 

siswa juga sudah mulai berkembang dan siswa juga antusias 

mengikuti pembelajaran.   

d. Hasil Penelitian dan Refleksi 

Berdasarkan hasil analisis data mengenai keterampilan generik 

sains, hasil belajar kognitif siswa, dan keterlaksanaan model PBL dalam 

kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) siklus I, didapatkan hasil yang 

dideskripsikan dalam tabel 1 berikut ini. 
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Tabel 1. Hasil Penelitian Tindakan Kelas pada Siklus I 

No Jenis Data Hasil Tindakan Indikator Simpulan 

1 Keterampilan 

Generik Sains 

17 orang memperoleh kriteria 

Baik, 5 orang memperoleh 

kriteria Sangat Baik 

22 orang 

(80%) 

Tercapai 

2 Hasil belajar 

kognitif 

24 oramg mendapat nilai 

diatas 75 

22 orang 

(80%) 

Tercapai 

3 Keterlaksana

an model PBL 

Tercapai 100% dengan kualitas 

Cukup 

Tercapai 

100 % 

kualitas 

Baik 

Belum 

Tercapai 

 

Berdasarkan tabel hasil PTK siklus I diatas dapat dijelaskan bahwa 

pada siklus I adalah dari 27 siswa di kelas XI IPA 1 SMA Kartika III-1 

Banyubiru adalah 17 orang siswa memiliki keterampilan generik sains 

dengan kriteria baik dan 5 orang siswa memiliki keterampilan generik 

sains dengan kriteria sangat baik dan sisanya yaitu 4 orang siswa 

memiliki keterampilan generik sains dengan kriteria cukup. Rata-rata 

ketercapaian keterampilan generik sains pada siklus I ini adalah 3,625. 

Artinya bahwa ketercapaian keterampilan generik sains memiliki 

katagori baik. Berdasarkan indikator ketercapaian yang ditetapkan yaitu 

sebesar 80%, maka dapat dikatakan bahwa pada siklus I ini untuk 

ketercapaian kemampuan generik sains siswa sudah tercapai yaitu 

sebesar 81,48%.  

Kriteria ketuntasan minimal nilai kognitif yang harus dicapai siswa 

adalah 75, hasil pada siklus I menunjukkan bahwa 24 orang siswa 

mendapatkan nilai sama atau lebih dari 75, dengan rata-rata 

peningkatan antara pretes dan postes sebesar 0,145. Berdasarkan 

indikator ketercapaian yang ditetapkan yaitu sebesar 80%, maka dapat 

dikatakan bahwa pada siklus I ini untuk ketercapaian nilai kognitif siswa 

sudah tercapai yaitu sebesar 88,88%. 

Keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model PBL 

pada siklus I ini sudah tercapai 100%. Nilai keterlaksanaan model PBL 

memiliki kualitas cukup, yaitu dengan nilai 2,99. Pada pertemuan 

pertama siklus I ini guru masih dalam proses adaptasi sehingga nilai 

akhir yang diperoleh masih kurang, tetapi pada pertemuan selanjutnya 

di siklus I guru sudah mulai memahami penggunaan model ini.   

Dilihat dari hasil kognitif diketahui bahwa masih ada 3 siswa dari 27 

siswa yang nilai kognitif nya belum mencapai KKM. Berdasarkan hasil 
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pengamatan pada saat proses pembelajaran berlangsung ketiga siswa 

ini kurang memperhatikan penjelasan yang diberikan guru, akibatnya 

pemahaman terhadap materi yang dijelaskan minim. Implikasinya saat 

diadakan tes siswa-siswa ini mengalami kesulitan untuk 

mengerjakannya. Selain itu, banyaknya siswa yang bercanda dengan 

teman-temannya saat pembelajaran berlangsung menjadi faktor lain 

yang membuat siswa-siswa tersebut mendapatkan nilai kognitif yang 

tidak mencapai KKM. Kondisi psikis yang membuat siswa kurang 

berkonsentrasi saat belajar bisa diakibatkan karena jadwal pelajaran 

mata pelajaran Biologi ada di jam akhir pembelajaran, sehingga terdapat 

beberapa siswa yang mengantuk.  

Dari 27 siswa yang ada di kelas XI IPA 1 terdapat 4 siswa yang 

memiliki kemampuan generik sains dengan katagori cukup. Keempat 

siswa ini belum memenuhi kriteria kelulusan yaitu dengan kategori baik 

dan sangat baik. Beberapa aspek yang masih ditemukan lemah dalam 

kriteria penilaian keterampilan generik sains kebanyakan siswa tidak 

tuntas pada aspek pemodelan dan membangun konsep. Terdapat 3 

orang siswa yang masih lemah pada aspek tersebut. Siswa yang tidak 

tuntas mengalami kesulitan untuk membuat pemodelan berupa sketsa 

gambar dan grafik. Siswa mengkonfirmasi bahwa mereka tidak punya 

kemampuan menggambar yang baik. Kemampuan untuk 

menghubungkan teori dengan hasil percobaan pun masih kurang. Hal ini 

disebabkan karena beberapa orang siswa beranggapan bahwa hasil 

percobaan yang mereka lakukan adalah hasil yang benar dan mereka 

menarik kesimpulan bahwa teori yang ada tersebut salah. Tentunya hal 

ini juga tidak bisa dibenarkan, siswa juga harus mengoreksi lagi 

percobaan yang dilakukan sudah benar atau masih ada langkah-langkah 

yang salah.  

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siklus I 

maka guru bersama kolabolator melakukan refleksi untuk menemukan 

solusi tepat untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dianggap 

masih memiliki kelemahan dari aspek kualitas pelaksanaan 

pembelajaran dan beberapa aspek dalam keterampilan generik sains 

yang juga mempengaruhi hasil belajar kognitif. Penerapan model 

pembelajaran PBL yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran 

sebenarnya  sudah dilakukan melalui fase-fase pembelajaran PBL. Hanya 

saja kualitas pembelajaran yang diterapkan masih kurang dan belum 

memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kemampuan generik sains yang 

dimiliki siswa sudah dalam kriteria baik, hanya terdapat beberapa siswa 
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saja yang belum masuk dalam kriteria baik. Beberapa siswa masih 

merasa bingung dengan instruksi yang diberikan guru untuk 

membimbing siswa dalam mengembangkan kemampuan generik sains 

nya, sehingga waktu guru untuk mengkonfirmasi pekerjaan dan 

jawaban-jawaban siswa menjadi kurang. Siswa aktif dan terarah dalam 

melakukan proses pembelajaran. Nilai hasil kognitif siswa mengalami 

peningkatan jika dilihat dari nilai pretes dan postes. Setelah dianalisis 

dari 27 siswa terdapat 3 siswa yang mendapatkan nilai kurang dari KKM. 

Pada saat mengerjakan soal tes terdapat beberapa siswa yang 

melakukan kecurangan, seperti mencontek teman dan membuka buku 

catatan.  

Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I, 

guru dan kolabolator membuat perencanaan untuk memperbaiki 

tindakan yang telah dilaksanakan. Perbaikan pada siklus 2 meliputi, 

mempertimbangkan waktu dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 

Memberikan instruksi yang jelas kepada siswa untuk menyelsaikan 

lembar kerja siswa yang diberikan. Pembagian kelompok siswa pada 

siklus 2 secara heterogen dilakukan berdasarkan hasil belajar pada siklus 

I, sehingga siswa yang mendapat nilai tinggi dapat membantu siswa 

yang nilainya kurang dalam kegiatan diskusi kelompok. Lebih menguasai 

kelas agar tidak ada siswa yang tertidur atau bergurau saat guru 

memberikan penjelasan.  

 

2. Deskripsi Hasil Siklus 2 

a. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan pada penelitian tindakan kelas mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Merancang perangkat pembelajaran. 

2) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. 

3) Menyusun instrumen tes untuk mengukur peningkatan hasil belajar 

siswa. 

4) Mempersiapkan Lembar Kerja Siswa. 

5) Mempersiapkan alat, bahan, dan media pembelajaran. 

b. Tahap Tindakan 

Penelitian tindakan kelas pada siklus II dilakukan selama 2 kali 

pertemuan. Pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 10 November 2016 

dengan materi struktur tulang rawan dan tulang keras, pertemuan 2 

dilaksanakan pada tanggal 11 November 2016 dengan materi hubungan 

antar tulang. Pelaksanaan PTK pada Siklus II dijelaskan sebagai berikut: 
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1) Pertemuan 1 

Pada kegiatan awal guru memberikan apersepsi kepada 

siswa untuk melakukan beberapa gerakan dan memberikan 

beberapa pertanyaan. Setelah itu guru memberikan soal pre tes 

kepada siswa. Guru menampilkan gambar makanan yang 

mengandung kalisum madn mengajukan beberapa pertanyaan 

untuk menarik siswa dalam fase-fase PBL. Guru membagi kelompok 

secara heterogen.  

Pada kegiatan inti guru membagikan LKS dan alat badan 

bahan praktikum kepada setiap kelomok. Siswa melakukan 

percobaan pembedahan tulang ayam sesuai dengan petunjuk di 

LKS, selain itu siswa juga membuat pemodelan proses 

pembentukan tulang serta melengkapi LKS yang diberikan guru. 

Guru membimbing siswa untuk melakukan percobaan dan 

melengkapi LKS.  

2) Pertemuan 2 

Pada kegiatan awal guru memberikan apersepsi dengan 

menyuruh siswa untuk mengerakkan kepala dan kakinya serta 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa. Guru 

memberikan penjelasan tentang materi hubungan antar tulang 

kepada siswa. Guru membagi kelompok secara heterogen. 

Pada kegiatan inti guru membagikan LKS dan meminta 

siswa untuk mengerjakan dan berdiskusi untuk menyelsaikan LKS 

tersebut. Guru melakukan bimbingan pada setiap kelompok untuk 

memastikan bahwa pekerjaan mereka benar. Guru memberikan 

soal pos tes kepada setiap siswa.  

c. Tahap Observasi 

1) Pertemuan 1 

Observer melakukan observasi untuk keterampilan generik sains 

siswa dan keterlaksanaan model PBL oleh guru. Pada saat pertemuan 

pertama siklus II, keterampilan generik sains siswa sudah terlihat baik, 

siswa aktif mengikuti pelajaran dan petunjuk-petunjuk yang diberikan 

guru. Guru sudah melakukan fase-fase dalam pembelajaran PBL 

dengan baik.   

2) Pertemuan 2 

Pada pertemuan 2 ini observer juga melakukan observasi 

untuk keterampilan generik sains siswa dan keterlaksanaan model PBL 

oleh guru. Guru sudah melaksanakan semua fase-fase dalam 

pembelajaran PBL dengan baik.  Karena hal ini maka keterampilan 
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generik sains siswa juga sudah baik dan siswa juga antusias mengikuti 

pembelajaran.  Tetapi terdapat beberapa siswa yang keterampilan 

generik sainsnya masih kurang.  

d. Hasil Penelitian dan Refleksi 

Berdasarkan hasil analisis data mengenai keterampilan generik 

sains, hasil belajar kognitif siswa, dan keterlaksanaan model PBL dalam 

kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) siklus II, didapatkan hasil yang 

dideskripsikan dalam tabel 2 berikut ini. 

 

Tabel 2. Hasil Penelitian Tindakan Kelas pada Siklus 2 

No Jenis Data Hasil Tindakan Indikator Simpulan 

1 Keterampilan 

Generik Sains 

15 orang memperoleh 

kriteria Baik dan 6 

orang memperoleh 

kriteria Sangat Baik 

20 orang (80%) Tercapai 

2 Hasil belajar 

kognitif 

20 orang mendapat 

nilai diatas 75 

20 orang (80%) Tercapai 

3 Keterlaksanaan 

model PBL 

Tercapai 100% dengan 

kualitas Baik 

Tercapai 100 % 

kualitas Baik 

Tercapai 

 

Berdasarkan tabel hasil PTK siklus 2 diatas dapat dijelaskan bahwa 

pada siklus 2 ini dari 24 siswa di kelas XI IPA 1 SMA Kartika III-1 Banyubiru 15 

orang siswa memiliki keterampilan generik sains dengan kriteria baik dan 6 

orang siswa memiliki keterampilan generik sains dengan kriteria sangat baik 

dan sisanya yaitu 3 orang siswa memiliki keterampilan generik sains dengan 

kriteria cukup. Rata-rata ketercapaian keterampilan generik sains pada siklus 

2 ini adalah 3,785. Berdasarkan indikator ketercapaian yang ditetapkan yaitu 

sebesar 80%, maka dapat dikatakan bahwa pada siklus 2 ini untuk 

ketercapaian kemampuan generik sains siswa sudah tercapai yaitu sebesar 

87,5%.  

Batas ketuntasan minimal nilai kognitif yang harus dicapai siswa 

adalah 75, hasil pada siklus 2 ini menunjukkan bahwa 20 orang siswa 

mendapatkan nilai sama atau lebih dari 75, dengan rata-rata peningkatan 

antara pretes dan postes sebesar 0,123. Berdasarkan indikator ketercapaian 

yang ditetapkan yaitu sebesar 80%, maka dapat dikatakan bahwa pada siklus 

2 ini untuk ketercapaian nilai kognitif siswa sudah tercapai yaitu sebesar 

83,33%. Keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model PBL 

pada siklus 2 ini sudah tercapai 100%. Nilai keterlaksanaan model PBL 

memiliki kualitas baik, yaitu dengan nilai 3,83.  
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Pada siklus 2 ini terdapat 3 siswa yang tidak mengikuti pelajaran 

dikarenakan ada tugas dari sekolah untuk mewakili sekolah mengikuti 

perlombaan diluar sekolah. Dilihat dari hasil kognitif diketahui bahwa dari 24 

orang siswa terdapat 4 orang yang nilai kognitifnya belum mencapai KKM. 

Salah satu dari siswa yang tidak tuntas KKM ini pada saat pertemuan 

pertama siklus 2 tidak mengikuti pelajaran dikarenakan sakit, kemungkinan 

ketidaktuntasannya dikarenakan siswa ini belum belajar pada materi 

sebelumnya. Sementara 3 orang siswa lainnya dikarenakan pada saat proses 

pembelajaran siswa-siswa ini kurang konsentrasi dan tidak memperhatikan 

penjelasan guru saat proses pembelajaran berlangsung.  

Ditemukan juga permasalahan bahwa ada 1 orang siswa yang tidak 

tuntas KKM pada siklus 2. Siswa ini ternyata tidak tuntas KKMnya pada siklus 

I. Setelah melakukan pendekatan individual diperoleh penjelasan dari siswa 

yang bersangkutan bahwa siswa tersebut memiliki jam belajar yang minim 

bahkan tidak pernah mengulang pelajaran di rumah. Apalagi siswa tersebut 

dapat dikatakan siswa yang lemah dalam belajar sehingga butuh waktu yang 

cukup lama untuk memahami materi pelajaran yang disampaikan guru.  

Dari 24 siswa terdapat 3 orang siswa yang yang memiliki kemampuan 

generik sains dengan kategori cukup. Ketiga siswa ini belum memenuhi 

kriteria kelulusan yaitu dengan kategori baik dan sangat baik. Dari beberapa 

aspek dalam keterampilan generik sains kebanyakan siswa tidak tuntas pada 

aspek membangun konsep. Siswa kesulitan ketika menghubungkan teori 

dengan hasil percobaan.  

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siklus 2 

maka guru bersama kolabolator melakukan refleksi untuk menemukan solusi 

tepat untuk memperbaikinya. Dalam penerapan model pembelajaran PBL 

pada proses pembelajaran guru sudah melakukan seluruh sintaks melalui 

implementasi fase-fase pembelajaran dengan kualitas baik. Pada siklus kedua 

ini kualitas pembelajaran dengan model PBL mengalami peningkatan, yaitu 

pada siklus I memiliki kualitas dengan kriteria cukup dan pada siklus 2 

meningkat kualitasnya dengan kriteria baik. Kemampuan generik sains yang 

dimiliki siswa sudah dalam kriteria baik, hanya masih terdapat beberapa 

siswa yang belum masuk dalam kriteria baik. Analisis rerata kemampuan 

generik sains siswa mengalami peningkatan dari siklus I dengan rerata 3,62 

ke siklus 2 dengan rerata 3,78. Rata-rata nilai kognitif siswa mengalami 

peneingaktan tetapi, rata-rata peningkatannya antara siklus I dengan siklus 2 

tinggi pada siklus I. Hal ini dikarenakan pada siklus 2 antara pretes dan postes 

hasil yang dicapai siswa tidak beda jauh.  
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Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus 2, guru 

dan kolabolator membuat perencanaan untuk memperbaiki tindakan yang 

telah dilaksanakan. Perbaikan disiklus 3 ini meliputi, memberikanbimbingan 

adan arahan kepada siswa saat setelah percobaan dilakukan untuk 

menghubungkannya dengan teori yang ada serta memberikan konfirmasi 

yang lebih jelas kepada siswa jika hasil percobaan mereka berbeda dengan 

teori yang ada. Selanjutnya adalah membimbing dan mengarahkan anak 

dengan kemampuan belajar yang rendah agar dapat mengikuti pembelajaran 

dengann baik dan dapat memahami materi dengan jelas.  

 

3. Deskripsi Hasil Siklus 3 

a. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan pada penelitian tindakan kelas mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut: 

1) Merancang perangkat pembelajaran. 

2) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. 

3) Menyusun instrumen tes untuk mengukur peningkatan hasil belajar 

siswa. 

4) Mempersiapkan Lembar Kerja Siswa. 

5) Mempersiapkan alat, bahan, dan media pembelajaran. 

b. Tahap Tindakan 

Penelitian tindakan kelas pada siklus III dilakukan selama 2 kali 

pertemuan. Pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 17 November 2016 

dengan materi otot, pertemuan 2 dilaksanakan pada tanggal 24 

November 2016 dengan materi kelainan pada sistem gerak manusia 

pelaksanaan PTK pada Siklus III dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pertemuan 1 

Pada kegiatan awal guru memberikan apersepsi dengan 

memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa. Setelah itu guru 

memberikan soal pre tes kepada siswa. Guru memberikan sedikit 

penjelasan tentang materi yang akan dibahas yaitu otot. Guru 

membagi kelompok secara heterogen.  

Pada kegiatan inti guru membagikan LKS dan alat badan 

bahan kepada setiap kelomok. Siswa mengerjakan tugasnya sesuai 

dengan petunjuk di LKS untuk membuat Bio Magic Board. Guru 

membimbing siswa untuk melengkapi membuat Bio Magic Board .  

2) Pertemuan 2 

Pada kegiatan awal guru memberikan apersepsi dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa. Guru 
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memberikan penjelasan tentang materi kelainan pada sistem gerak 

manusia kepada siswa. Guru membagi kelompok secara heterogen. 

Pada kegiatan inti guru membagikan LKS dan meminta 

siswa untuk mengerjakan dan berdiskusi untuk menyelsaikan LKS 

tersebut. Guru melakukan bimbingan pada setiap kelompok untuk 

memastikan bahwa pekerjaan mereka benar. Guru memberi 

kesempatan untuk setiap kelompok melakukan presentasi dari 

hasil diskusinya. Guru memberikan soal pos tes kepada setiap 

siswa.  

c. Tahap Observasi 

1) Pertemuan 1 

Pada saat pertemuan pertama siklus III, keterampilan generik 

sains siswa sudah terlihat baik dibandingkan siklus sebelumnya, siswa 

aktif mengikuti pelajaran dan petunjuk-petunjuk yang diberikan guru. 

Guru sudah melakukan fase-fase dalam pembelajaran PBL dengan 

baik.   

2) Pertemuan 2 

Pada pertemuan 2 ini observer juga melakukan observasi 

untuk keterampilan generik sains siswa dan keterlaksanaan model PBL 

oleh guru. Guru sudah melaksanakan semua fase-fase dalam 

pembelajaran PBL dengan baikdan mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan siklus sebelumnya.  Karena hal ini maka 

keterampilan generik sains siswa juga meningkat dan siswa juga 

antusias mengikuti pembelajaran.  Tetapi terdapat beberapa siswa 

yang keterampilan generik sainsnya masih kurang.  

d. Hasil Penelitian dan Refleksi 

Berdasarkan hasil analisis data mengenai keterampilan generik 

sains, hasil belajar kognitif siswa, dan keterlaksanaan model PBL dalam 

kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) siklus III, didapatkan hasil yang 

dideskripsikan dalam tabel 3 berikut ini. 

 

Tabel 3. Hasil Penelitian Tindakan Kelas pada Siklus 3 

No Jenis Data Hasil Tindakan Indikator Simpulan 

1 Keterampilan 

Generik Sains 

18 orang memperoleh 

nilai Baik dan 8 orang 

memperoleh kriteria 

Sangat Baik 

22 orang (80%) Tercapai 

2 Hasil belajar 

kognitif 

26 orang mendapat nilai 

diatas 75 

22 orang (80%) Tercapai 
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3 Keterlaksanaan 

model PBL 

Tercapai 100% dengan 

kualitas Sangat Baik 

Tercapai 100 % 

kualitas Baik 

Tercapai 

 

Berdasarkan tabel hasil PTK siklus 3 diatas dapat dijelaskan bahwa 

pada siklus 3 ini dari 27 siswa di kelas XI IPA 1 SMA Kartika III-1 Banyubiru 18 

orang siswa memiliki keterampilan generik sains dengan kriteria baik dan 8 

orang siswa memiliki keterampilan generik sains dengan kriteria sangat baik 

dan sisanya yaitu 1 orang siswa memiliki keterampilan generik sains dengan 

kriteria cukup. Rata-rata ketercapaian keterampilan generik sains pada siklus 

3 ini adalah 3,903. Berdasarkan indikator ketercapaian yang ditetapkan yaitu 

sebesar 80%, maka dapat dikatakan bahwa pada siklus 3 ini untuk 

ketercapaian kemampuan generik sains siswa sudah tercapai yaitu sebesar 

96,29%.  

Batas ketuntasan minimal nilai kognitif yang harus dicapai siswa 

adalah 75, hasil pada siklus 3 ini menunjukkan bahwa 26 orang siswa 

mendapatkan nilai sama atau lebih dari 75, dengan rata-rata peningkatan 

antara pretes dan postes sebesar 0,189. Berdasarkan indikator ketercapaian 

yang ditetapkan yaitu sebesar 80%, maka dapat dikatakan bahwa pada siklus 

3 ini untuk ketercapaian nilai kognitif siswa sudah tercapai yaitu sebesar 

96,29%. 

Keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model PBL pada 

siklus 3 ini sudah tercapai 100%. Nilai keterlaksanaan model PBL memiliki 

kualitas sangat baik, yaitu dengan nilai 4,17. Dilihat dari hasil kognitif bahwa 

dari 27 orang siswa terdapat 1 orang siswa yang nilainya belum mencapai 

KKM. Berdasarkan hasil tes tertulis yang diadakan dari siklus I sampai siklus 

3, siswa tersebut selalu mendapatkan nilai yang kurang dari KKM yang 

ditetapkan. Setelah dikonfirmasi, hal ini dapat terjadi karena siswa tersebut 

merasa bahwa soal yang diberikan sulit dan belum memahami materi yang 

sudah disampaikan guru sebelumnya.  

Dari 27 siswa hanya terdapat 1 siswa saja yang masih memiliki 

keterampilan generik sains kurang dari indikator ketuntasan yang ditetapkan 

yaitu dengan kriteria baik dan sangat baik. Satu siswa yang keterampilan 

generik sainsnya masih kurang ini dikarenakan minat dalam mata pelajaran 

Biologinya kurang sehingga siswa tersebut tidak serius dalam mengikuti 

proses pembelajaran Biologi. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siklus 3, 

maka guru dan kolabolator melakukan refleksi. Pada siklus 3 ini baik kualitas 

pembelajaran model PBL yang dilakukan guru, keterampilan generik sains, 

dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya. 
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Hanya terdapat satu siswa saja yang belum tuntas untuk hasil belajar kognitif 

dan keterampilan generik sains. Hasil yang didapatkan ini sudah melebihi 

dari target ketercapaian yang ditetapkan yaitu sebesar 80% untuk masing-

masing siklus.  

 

B. Pembahasan  

1. Peningkatan Hasil Belajar Kognitif 

 
Gambar 1. Peningkatan hasil belajar kognitif, keterampilan generik 

sains, dan hasil belajar pada siklus I, siklus 2, dan siklus 3 

 

Berdasarkan gambar diatas maka dapat dijelaskan bahwa hasil belajar 

kognitif, keterampilan generik sains dan kualitas model pembelajaran PBL 

pada setiap siklusnya mengalami peningkatan. Setiap selsai satu siklus selalu 

diadakan refleksi, refleksi ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan-

permasalahan yang terjadi pada setiap siklusnya dan mencari solusi untuk 

memecahkan permasalahan tersebut. Pada setiap siklus selalu dilakukan 

perbaikan-perbaikan sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan baik nilai 

kognitif, keterampilan generik sains dan kualitas model PBL. Hal tersebut 

terbukti dan dapat dilihat dari grafik diatas. Perbaikan-perbaikan tersebut 

meliputi perbaikan pada cara mengajar guru, model LKS yang diberikan 

siswa, cara pembagian kelompok, pengelolaan kelas, dan penyampaian 

materi. Jika dilihat dari rata-rata peningkatan nilai kognitif dari pretes dan 

postes maka pada siklus I rata-rata peningkatannya adalah 0,14, siklus II 

sebesar 0,12, dan siklus III sebesar 0,18. Pada siklus I rata-rata nilai kognitif 

sebesar 70,27, siklus II sebesar 81,87, dan siklus III sebesar 94,90.  

Secara keseluruhan pada hasil kognitif peningkatan dari siklus I ke 

siklus II adalah sebesar 11,6 sedangkan peningkatan dari siklus II ke siklus 3 
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adalah sebesar 13,03.  Peningkatan kualitas pembelajaran dengan model PBL 

ini juga mempengaruhi keterampilan generik sains siswa. Hal ini terjadi 

karena ketika guru menyampaikan materi pelajaran dan memberikan 

instruksi kepada siswa dengan jelas maka siswa juga menjadi lebih mudah 

dalam mengembangkan keterampilan generik sainsnya. 

Dilihat dari hasil kognitif dari siklus I, siklus II, dan siklus III masih 

terdapat siswa yang nilai kognitifnya belum mencapai KKM yang ditetapkan 

yaitu 75.  Hal ini dapat disebabkan karena siswa kurang konsentrasi dan tidak 

memperhatikan penjelasan guru ketika proses pembelajaran berlangsung, 

selain itu tetdapat siswa yang memiliki kemampuan belajar yang lambat 

sehingga ia sedikit tertinggal dengan teman-teman yang lain dikelasnya 

dalam aspek pemahaman materi. Untuk mengatasi hal tersebut guru selalu 

mengingatkan siswa di akhir pelajaran untuk belajar dan memberitahunya 

bahwa pada bertemuan selanjutnya akan diadakan pree tes atau postes. Hal 

tersebut dilakukan agar siswa belajar bukan hanya disekolah tetapi juga di 

rumah, agar siswa lebih siap untuk masuka pada pokok bahasan selanjutnya 

ketika proses pembelajaran dikelas dilakukan. Pada penellitian ini yang 

dimulai dari siklus I sampai siklus III terdapat satu siswa yang belum 

mencapai kriteria ketuntasan baik itu dalam nilai kognitif maupun 

keterampilan generik sains berdasarkan hasil pada lembar observasi, 

sedangkan pada angket keterampilan generik sains pada siklus II yang telah 

diisi anak tersebut ia mendapatkan nilai pada kategori baik, namun pada 

siklus I dan siklus III berdasarkan hasil angket ia mendapatkan nilai dengan 

katagori cukup. Hal ini dapat terjadi karena pada saat pengisian angket anak 

tersebut sedang tidak konsentrasi, sehingga dia tidak mengisi angket dengan 

tepat.  

Pada dasarnya pembelajaran model PBL adalah pembelajaran yang 

mengangkat masalah pada kehidupan sehari-hari, dengan ini siswa 

diharapkan akan lebih paham pada materi yang disampaikan dan juga lebih 

aplikatif. Soal pretes dan postes yang diberikan kepada siswa juga berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari.  
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2. Peningkatan Keterampilan Generik Sains 

 

 
Gambar 2. Rerata Hasil Angket Keterampilan Generik Sains 

 

Berdasarkan rerata hasil angket keterampilan generik sains, pada 

siklus I didapatkan rerata sebesar 3,51 dengan kategori baik, pada siklus 2 

didapatkan rerata sebesar 3,64 dengan katagori baik, dan pada siklus 3 

didapatkan rerata sebesar 3,73 dengan katagori baik. Dapat dilihat pada 

grafik dibawah ini bahwa terjadi peneingkatan keterampilan generik sains 

pada setiap siklusnya. Peningkatan rerata angket generik sains ini terjadi 

karena guru dan kolabolator selalu melakukan perbaikan-perbaikan pada 

siklus sebelumnya. Selain itu siswa juga semakin aktif dan memenuhi 

katagori pada keterampilan generik sains dengan kualitas yang baik. 

peningkatan keterampilan generik sains ini juga dipengaruhi oleh 

peningkatan kualitas pembelejaran model PBL yang dilakukan oleh guru.  

Menurut Dutch dalam (Amir, 2009) PBL merupakan sebuah metode 

instruksional yang menantang siswa untuk belajar, dan bekerjasama dalam 

kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dalam 

kehidupan nyata dan juga digunakan untuk meningkatkan rasa ingin tahu 

siswa serta kemampuan analitis dan inisiatif atas materi pelajaran. 

Keterapilan generik sains merupakan keterampilan yang dapat digunakan 

untuk mempelajari berbagai konsep dan menyelsaikan berbagai masalah 

sains (Briggs, 2002). Berdasarkan teori tersebut terdapat hubungan antara 

keterampilan generik sains dengan pembelajaran model PBL, dimana pada 

keterampilan generik sains siswa dapat menyelesaikan berbagai masalah 

sains dengan pengetahuan dasar yang telah ia miliki sedangkan model 

pembelajaran PBL mempunyai sintaks-sintaks untuk menyelsaikan 

permasalahan dan memberi solusi dari permasalahan tersebut. Hal ini sesuai 

dengan teori belajar yang dikembangkan oleh Vygotsky dan piaget yang 

meyakini bahwa perkembangan intelektual terjadi saat individu berhadapan 

dengan pengalaman baru dan menantang ketika mereka berusaha untuk 
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memecahkan masalah yang muncul. Individu yang bersangkutan akan 

berusaha mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan awal yang 

dimiliki lalu dapat mengembangkan konsep baru (Gani, 2013).  

 

3. Peningkatan Kualitas Keterlaksanaan Model PBL 

 

 
Gambar 3. Rerata Hasil Angket Keterlaksanaan Model PBL 

 

Berdasarkan rerata hasil angket keterlaksanaan model PBL, pada siklus 

I didapatkan rerata sebesar 3,49 dengan kategori baik, pada siklus 2 

didapatkan rerata sebesar 3,65 kategori baik, dan pada siklus 3 didapatkan 

rerata sebesar 3,74 kategori baik. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini 

bahwa terjadi peningkatan keterlaksanaan model PBL pada setiap siklusnya. 

Pada awal siklus guru masih belum memahami dengan jelas sintaks-sintaks 

dalam pembelajaran model PBL, akan tetapi pada siklus-siklus selanjutnya 

guru mulai terbiasa dengan penerapan model PBL dalam proses 

pembelajaran. Dari siklus I sampai dengan siklus III guru sudah melakukan 

sintaks-sintaks model pembelajaran PBL akan tetapi pada awal siklus kualitas 

dari model PBL yang dilakukan masih rendah, tetapi pada siklus-siklus 

berikutnya karena dilakukan refleksi dan perbaikan-perbaikkan maka kualitas 

pembelajaran model PBL yang dilakukan oleh guru sudah semakin 

meningkat.   

Berdasarkan angket, peningkatan kualitas pembelajaran model PBL ini 

juga mempengaruhi peningkatan hasil belajar dan keterampilan generik sains 

siswa. Ketika guru menjelaskan dan memberikan instruksi yang jelas kepada 

siswa maka siswa pun akan lebih paham dan mengerti pada tugas dan materi 

yang diberikan oleh guru, sehingga hasil belajarnya pun akan meningkat, 

selain itu uga keterampilan generik sains siswa juga semakin terasah dan 

secara kualitas juga mengalami peningkatan.  

Di dalam model pembelajaran PBL terdapat lima aspek yang diamati, 

diantaranya adalah memberikan orientasi tentang permasalahan kepada 
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siswa, mengorganisasikan siswa untuk meneliti, membantu investigasi 

mandiri dan berkelompok, mengembangkan dan mempresentasikan hasil 

karya, dan menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Kelima 

aspek tersebut dijabarkan dalam beberapa indikator. Dalam model PBL pada 

aspek mengorganisasikan siswa untuk meneliti, membantu investigasi 

mandiri dan berkelompok, serta menganalisis dan mengevaluasi proses 

mengatasi masalah ketiganya dapat meningkatkan keterampilan generik 

sains dan hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan ketiga aspek tersebut 

berhubungan denga aspek-aspek dalam keterampilan generik sains, seperti 

pengamatan langsung, pemodelan, inferensi logika, hukum sebab akibat, dan 

membangun konsep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


