PENGEMBANGAN PENUNTUN PRAKTIKUM BIOLOGI BERNUANSA
KETERAMPILAN PROSES SAINS UNTUK SISWA SMA
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ABSTRAK
Permasalahan yang ditemukan pada SMAN di Sijunjung adalah belum terdapat penuntun praktikum
khusus dalam melakukan kegiatan praktikum. Penuntun praktikum masih berupa lembar kerja siswa (LKS),
buku paket, dan lembar praktikum yang diambil dari internet. Penuntun praktikum tersebut tidak menjadikan
praktikum terorganisasi dengan baik, sehingga siswa tidak terbiasa dalam melatih keterampilan proses sains
yang dimiliki. Pemahaman konsep Biologi secara utuh membutuhkan pemahaman biologi sebagai produk dan
proses. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengembangan, untuk menghasilkan penuntun
praktikum yang praktis dan mengungkapkan keefektifan penuntun praktikum biologi bernuansa keterampilan
proses sains untuk siswa SMA kelas XI semester genap.
Penelitian ini menggunakan model pengembangan Plomp yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap
investigasi awal, tahap pengembangan atau pembuatan prototipe, dan tahap penilaian. Instrumen pengumpul
data dalam penelitian ini adalah lembar validasi penuntun praktikum, angket praktikalitas untuk guru dan siswa,
angket motivasi siswa, lembar pengamatan aktivitas siswa, dan tes hasil belajar siswa. Ujicoba kelompok besar
dilakukan pada 22 siswa kelas XI IPA SMAN 1 Sijunjung, 30 siswa kelas XI IPA SMAN 9 Sijunjung, dan 20
siswa kelas XI IPA SMAN 10 Sijunjung. Data dianalisis secara deskriptif dengan mempersentasekan hasil yang
didapatkan di lapangan.
Hasil penelitian pengembangan ini menunjukkan bahwa Penuntun Praktikum Biologi Bernuansa
Keterampilan Proses Sains untuk Siswa SMA Kelas XI Semester sangat praktis dengan nilai 3,69 oleh guru dan
3,57 oleh siswa dan sangat efektif dengan nilai aktivitas 89,91%, motivasi dengan nilai 89,17%, dan hasil
belajar dengan nilai 83,47%. Kesimpulannya adalah bahwa Penuntun Praktikum Biologi Bernuansa
Keterampilan Proses Sains untuk Siswa SMA Kelas XI Semester Genap sudah valid, praktis, dan efektif
Kata Kunci: Pengembangan, Praktikum, Keterampilan Proses Sains.

DEVELOPMENT OF BIOLOGY PRACTICAL GUIDE WITH SCIENTIFIC PROCESS
SKILL NUANCES FOR EVEN SEMESTER OF CLASS XI SENIOR HIGH SCHOOL
STUDENTS
Niken*
ABSTRACT
The problem found at SMAN in Sijunjung is unavailability of specific practical guide in doing
laboratory practical activities. Practical guide still consists of a student worksheet, packet books, and practical
sheets taken from the internet. This guide does not make practical work well organized, so that students are not
accustomed to training science process skills to be acquired. Understanding the concept of biology as a whole
requires an understanding of biology as products and processes. This study aimed to describe the process of
developing to produce practical guide which is, practical and reveals the efficacy of biology practical guide with
scientific process skill nuances for even semester of class XI senior high school students.
This type of study is developmental research using Plomp model comprising of Preliminary Research,
Development or Prototype dan Assesment Phases. Collecting data instrument in this study is the validation sheet
of practical guide, practicality questionnaire for teachers and students, student motivation questionnaire, student
activity observation sheets, and tests on student learning outcomes. Large group trials conducted on 22 students
of class XI IPA SMAN 1 Sijunjung, 30 students of class XI IPA SMAN 9 Sijunjung, and 20 students of class XI
IPA SMAN 10 Sijunjung. Data were analyzed descriptively.
The developmental research results show that the Biology Practical Guide with Scientific Process Skill
Nuances for even semester of class XI senior high school students is very practical with a score of 3.69 by
teachers and 3.57 by students and is very effective with activity value of 89.91%, of motivation value of 89.17%
and learning outcomes value of 83.47%. The conclusion is that the practical guide developed is already valid,
practical, and effective.
Keywords: development, practicum, science process skill
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PENDAHULUAN
Proses pembelajaran di sekolah terdiri dari tiga
aspek, yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ketiga
aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang saling
menunjang proses satu sama lain. Oleh karena itu
pembelajaran di sekolah diharapkan dapat meningkatkan
kemampuan siswa pada ketiga aspek tersebut. Baedhowi
(2006:13) menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran
siswa perlu mengembangkan ketiga aspek kompetensi
yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Jika hanya
pengetahuan saja yang dikembangkan, maka siswa belum
memiliki kompetensi tertentu yang memadai karena dua
aspek lainnya belum dimiliki. Proses pembelajaran di
sekolah juga mengandung komponen komunikasi, yaitu
guru, bahan ajar, media pembelajaran, siswa, dan tujuan
pembelajaran. Komponen-komponen tersebut merupakan
suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam proses
kegiatan pembelajaran. Adapun salah satu aspek yang
terkait dengan komponen komunikasi adalah tersedianya
bahan ajar yang dapat membantu siswa mandiri dalam
proses pembelajaran.
Pada kenyataannya bahan ajar masih sering
terabaikan dengan berbagai alasan, misalnya: keterbatasan
waktu untuk membuat bahan ajar, tidak tersedianya biaya,
dan alasan lainnya. Prastowo (2011:17) menyatakan
bahwa salah satu paradigma kurang tepat yang terdapat di
kalangan pendidik bahwa membuat bahan ajar merupakan
hal yang sulit, memakan waktu dan tenaga. Padahal bahan
ajar bisa dijadikan alternatif yang praktis dan dapat
disusun sedemikian rupa menyesuaikan dengan model
atau strategi belajar yang akan digunakan. Bahan ajar
memiliki bermacam-macam bentuk sesuai dengan tujuan
penggunaan, salah satunya adalah penuntun praktikum.
Penuntun
praktikum
sangat
menunjang
terlaksananya kegiatan praktikum. Sobiroh (2006:3)
menyatakan bahwa kegiatan praktikum merupakan suatu
kegiatan yang penting dalam proses pembelajaran.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan
dalam silabus. Jika kegiatan praktikum tidak dilakukan
sesuai silabus, tujuan pembelajaran tidak dapat dicapai
oleh siswa dan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar
siswa. Untuk menunjang terlaksananya kegiatan
praktikum tersebut, maka sangat diperlukan adanya
penuntun praktikum.
Penuntun praktikum adalah pedoman pelaksanaan
praktikum yang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan
analisis data dan pelaporan dari kegiatan praktikum yang
dilakukan. Penuntun praktikum dapat memudahkan siswa
dalam melaksanakan kegiatan praktikum. Zulyetti
(2012:73) menyatakan bahwa penuntun praktikum
ditujukan untuk membantu dan menuntun siswa agar

dapat bekerja secara kontinu dan terarah. Dengan adanya
penuntun praktikum, siswa akan mendapatkan gambaran
tentang tujuan, manfaat dan proses kegiatan praktikum
yang akan dilakukannya. Jika siswa tidak memiliki
penuntun praktikum, maka siswa akan mengalami
kesulitan dalam melakukan praktikum, sehingga
mempengaruhi motivasi siswa terhadap praktikum yang
akan dilakukan.
Penuntun praktikum memiliki peranan penting
dalam kegiatan praktikum. Hasil penelitian Arisanti
(2013:68) didapatkan bahwa dengan adanya penuntun
praktikum dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar
siswa. Hal ini dibuktikan dengan tingginya nilai
efektifitas penuntun praktikum yang dikembangkannya
untuk kelas XI SMA. Kemudian salah satu cara untuk
memotivasi siswa tersebut adalah dengan mendesain
penampilan buku penuntun praktium yang menarik yang
sesuai dengan karakter siswa.
Berdasarkan hasil observasi pada tiga SMAN 1, 9,
dan 10 Sijunjung mengenai kegiatan praktikum Biologi,
didapatkan data bahwa ketertarikan siswa dalam
melakukan praktikum 83,33%. Praktikum dapat
menambah pengetahuan siswa memahami konsep yang
telah dipelajarinya di kelas sebanyak 85%, dan
kesenangan siswa pada saat praktikum 86,67%.
Sedangkan kesiapan awal siswa sebelum melakukan
praktikum 30 % dan hanya sekitar 35% siswa yang
menerapkan cara kerja ilmiah dalam melakukan
praktikum. Hal ini dibuktikan siswa yang membuat
laporan hasil praktikum 40% berdasarkan langkahlangkah dalam metode ilmiah. Kemudian, penulis juga
melakukan telaah terhadap penuntun praktikum yang
digunakan pada tiga sekolah tersebut. Berikut dijelaskan
beberapa hasil analisis terhadap tiga penuntun praktikum
yang digunakan.
Pertama, penuntun praktikum yang digunakan
adalah LKS yang beredar di pasaran, yaitu gabungan dari
lembaran kerja untuk materi ajar dan kegiatan praktikum,
buku panduan dari penerbit dan penuntun yang berupa
lembaran-lembaran secara terpisah yang di ambil guru
dari internet. Guru belum menggunakan penuntun
praktikum yang memadai (penuntun khusus yang sudah
teruji kevalidan, kepraktisan dan keefektifannya).
Kedua, penuntun praktikum yang digunakan masih
menggunakan prosedur praktikum yang bersifat verifikasi
dan konvensional. Penuntun praktikum yang digunakan
masih kurang lengkap dengan panduan (penuntun) model
resep (cookbook).
Krisnawati (2006:3) menyatakan
bahwa penggunaan prosedur praktikum yang bersifat
verifikasi dan konvensional menyebabkan siswa tidak
mengerti tujuan sebenarnya dari kegiatan praktikum,
sebab mereka hanya melakukan langkah-langkah sesuai
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perintah. Akibatnya keterampilan sikap ilmiah siswa tidak
berkembang.
Ketiga, penuntun praktikum yang digunakan masih
ada yang belum memuat SK, KD dan Indikator dan
Tujuan praktikum. Panduan tersebut langsung pada topik
yang akan dipraktikumkan, sehingga siswa kurang
memaknai tujuan dari praktikum yang dilakukan.
Keempat, penuntun praktikum yang digunakan belum
memilki warna yang menarik perhatian siswa. Warna
penuntun praktikum yang digunakan hanya hitam dan
putih.
Berdasarkan uraian masalah di atas terlihat bahwa
untuk meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif
terhadap belajar dan berusaha menemukan konsep sendiri
dalam proses pembelajaran adalah dengan kegiatan
praktikum. Maka dari itu diperlukan solusi agar kegiatan
praktikum dapat berjalan maksimal yaitu dengan
pengembangan penuntun praktikum yang terpisah dari
LKS bahan ajar dan buku paket yang digunakan.
Penuntun praktikum yang dirancang juga hendaknya
memiliki pendekatan yang bervariasi. Hasil penelitian
Dwiyanti (2010:4) mengungkapkan bahwa keterampilan
proses sains siswa SMA kelas XI pada pembelajaran
kesetimbangan kimia melalui metode praktikum mampu
meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah siswa dan
dapat
meningkatkan
motivasi
siswa
untuk
mengembangkan
keterampilan
prosesnya.
Arsih
(2010:78) juga mengungkapkan bahwa pengembangan
perangkat pembelajaran IPA Biologi kelas VIII
berorientasi keterampilan proses sains mempunyai efek
positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa serta
dapat meningkatkan kemampuan berfikir ilmiah siswa.
Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan keterampilan proses sains. Beberapa
alasan yang melandasi perlunya pengembangan penuntun
praktikum bernuansa keterampilan proses sains dalam
kegiatan praktikum adalah siswa lebih mudah memahami
konsep rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh
konkret atau melalui benda nyata, sehingga siswa belajar
secara aktif dan kreatif dalam mengembangkan
keterampilan proses sainsnya. Menurut Haryono (2006:2)
keterampilan proses sains sangat penting diterapkan
dalam proses belajar mengajar agar siswa dapat berlatih
untuk
selalu
bertanya,
berpikir
kritis,
menumbuhkembangkan keterampilan fisik dan mental.
Penuntun praktikum bernuansa keterampilan proses
sains ini dikembangkan untuk mata pelajaran Biologi
pada materi semester genap kelas XI IPA SMA. Materi
yang dipraktikumkan semester genap adalah uji
kandungan zat makanan, uji enzim ptialin, respirasi, uji
tes urin, gerak refleks pada manusia dan fungsi alat
indera. Penuntun praktikum bernuansa keterampilan

proses sains diharapkan dapat membantu meningkatkan
kemampuan berfikir serta sikap ilmiah siswa dalam
melakukan kegiatan praktikum yang memberikan
pengalaman langsung kepada siswa sehingga menjadi
lebih bermakna.
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan
penuntun praktikum biologi bernuansa keterampilan
proses sains yang praktis, dan efektif. Diharapkan
praktikum biologi bernuansa keterampilan proses sains ini
dapat meningkatkan aktivitas, motivasi, dan hasil belajar
siswa.

METODE PENGEMBANGAN
Penelitian
ini
merupakan
penelitian
pengembangan (research and development). Model
pengembangan dalam penelitian ini menggunakan model
pengembangan Plomp. Desain pengembangan Plomp
memiliki tiga tahap atau fase yaitu (1) tahap investigasi
awal (preliminary research phase), (2) tahap prototipe
(prototyping phase), (3) tahap penilaian (assesment
phase) (Plomp, 2013: 19).
Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 1, 9, dan
10 Sijunjung. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI
berjumlah 72 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan
pemberian angket praktikalitas kepada guru dan siswa,
serta angket motivasi kepada siswa. Melakukan
pengamatan aktivitas, afektif dan psikomotorik oleh
observer, serta melakukan tes hasil belajar siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini meliputi hasil kepraktisan
penuntun praktikum dan keefektifan dari penuntun
tersebut.
Berdasarkan analisis data praktikalitas guru
diperoleh rata-rata 3,69. hasil dari nilai kepraktisan
tersebut diketahui bahwa penilaian praktikalitas yang
diberikan oleh guru dari empat indikator berbeda-beda.
Nilai tertinggi terlihat pada indikator kedua. Artinya
penuntun praktikum bernuansa keterampilan proses sains
membantu guru mengalokasikan waktu selama kegiatan
praktikum berlangsung. Kemudian untuk indikator
pertama guru juga memberikan penilaian positif, artinya
guru mudah menggunakan penuntun praktikum yang
dikembangkan. Penilaian guru terhadap ekuivalensi
penuntun praktikum juga termasuk kategori sangat
praktis. Hal tersebut berarti materi pada penuntun
praktikum memiliki kesetaraan dengan materi yang ada
pada LKS yang digunakan guru pada pembelajaran
ataupun praktikum. Secara keseluruhan, penilaian guru
terhadap semua indikator kepraktisan penuntun praktikum
sudah terpenuhi dengan baik dan memilki kategori sangat
praktis.
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Setelah dilakukan analisis data praktikalitas guru,
dilanjutkan dengan analisis data praktikalitas siswa. Hasil
analisis data praktikalitas siswa diperoleh rata-rata 3,56.
Hasil praktikalitas dari siswa diketahui bahwa penilaian
praktikalitas yang diberikan oleh siswa dari empat
indikator berbeda-beda. Nilai tertinggi terlihat pada
indikator pertama. Artinya penuntun praktikum bernuansa
keterampilan proses sains mudah digunakan oleh siswa.
Nilai terendah pada indikator kedua mengenai waktu yang
digunakan dalam melakukan praktikum. Dapat diartikan
bahwa masih ada sebagian siswa yang belum mampu
mengalokasikan waktu dengan baik dalam melakukan
praktikum. Namun, secara keseluruhan penilaian siswa
terhadap semua indikator kepraktisan penuntun praktikum
sudah terpenuhi dengan baik dan memilki kategori sangat
praktis, artinya keterampilan proses sains memberikan
kontribusi positif terhadap praktikum yang dilakukan.
Menurut Haryono (2006:2) keterampilan proses sains
sangat penting diterapkan dalam proses belajar mengajar
agar siswa dapat berlatih untuk selalu bertanya, berpikir
kritis, menumbuhkembangkan keterampilan fisik dan
mental.
Setelah diperoleh data praktikalitas, selanjutnya
akan dilanjutkan dengan data efektifitas penggunaan
penuntun biologi praktikum bernuansa keterampilan
proses sains. Data efektivitas diambil dari lembar
pengamatan aktivitas siswa, angket motivasi siswa dan
nilai hasil belajar ranah kognitif, afektif, dan
psikomotorik siswa. Aktivitas siswa kelas XI SMAN 1, 9,
10 Sijunjung pada dua kegiatan prkatikum memiliki rata89,91%. Data
Berdasarkan data nilai aktivitas dapat dilihat
bahwa nilai aktivitas siswa tertinggi yaitu pada indikator
keaktifan siswa dalam kegiatan praktikum, dan siswa
telah melakukan kegiatan praktikum sesuai dengan
langkah kerja yang ada pada penuntun praktikum.
Sedangkan nilai terendah yaitu pada indikator
bekerjasama dengan anggota kelompok dalam melakukan
diskusi. Namun, secara umum setiap indikator pada
pengamatan aktivitas siswa di tiga sekolah sudah
memenuhi kategori sangat baik. Artinya siswa memiliki
aktivitas yang cukup baik dalam melakukan kegiatan
praktikum menggunakan penuntun praktikum bernuansa
keterampilan proses sains. Menurut Rustaman (2005:
211) kemampuan keterampilan proses sains dapat
mempengaruhi perkembangan pengetahuan siswa.
Membiasakan siswa belajar melalui aktivitas proses kerja
ilmiah, selain dapat melatih detail keterampilan ilmiah
dan kerja sistematis, dapat pula membentuk pola berpikir
siswa secara ilmiah.
Selanjutnya dianalisis data motivasi siswa dalam
melakukan kegiatan praktikum menggunakan penuntun

praktikum bernuansa keterampilan proses sains. Rata-rata
motivasi siswa kelas VII 1 MTs Negeri Pekan Heran XI
SMAN 1, 9, dan 10 Sijunjung setelah menggunakan
penuntun prkatikum biologi bernuansa keterampilan
proses sains yaitu 88,92 %. Dari data tersebut dapat
diketahui bahwa nilai rata-rata motivasi pada 4 indikator
di tiga sekolah berbeda-beda. Nilai tertinggi yaitu pada
indikator relevan, artinya siswa sudah merasa senang dan
cocok menggunakan penuntun praktikum bernuansa
keterampilan proses sains dalam praktikum biologi, dan
siswa sudah mampu menghubungkan pengetahuan yang
diperoleh dari praktikum dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai terendah terdapat pada indikator harapan/keyakinan,
artinya masih ada sebagian kecil siswa yang belum
termotivasi menggunakan penuntun praktikum bernuansa
keterampilan proses sains pada materi lainnya. Secara
keseluruhan semua indikator yang ada pada motivasi
belajar siswa sudah terpenuhi dengan baik dan tergolong
kategori sangat tinggi. Menurut Daud (2012:247)
seseorang itu akan berhasil belajar jika pada dirinya
sendiri ada keinginan untuk belajar. Keinginan atau
dorongan untuk belajar inilah yang disebut dengan
motivasi. Tanpa motivasi (tidak mengerti apa yang akan
dipelajari dan tidak memahami mengapa hal itu perlu
dipelajari) kegiatan belajar mengajar sulit untuk berhasil.
Selanjutnya analisis data hasil belajar ranah
kognitif siswa yang berjumlah 72 orang. Berikut akan
dijelaskan pada Tabel 1 hasil belajar ranah kognitif siswa
pada tiga sekolah.
Tabel 1. Hasil Tes Belajar Ranah Kognitif
Ketuntasan
Sekola
Tuntas
Tidak Tuntas
SMAN 1 Sijunjung
90,91
9,09
SMAN 9 Sijunjung
80
20
SMAN 10 Sijunjung
75
25
Rata-rata
81,97
18,03
Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa masih
ada siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan
minimal. Namun, secara klasikal (≥75%) rata-rata hasil
belajar siswa pada ketiga sekolah sudah tuntas. Dapat
disimpulkan secara klasikal bahwa penggunaan penuntun
praktikum Biologi bernuansa keterampilan proses sains
sudah efektif dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Menurut Prasetyo (2010:62) pencapaian hasil belajar
siswa dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari
dalam diri siswa seperti kondisi jasmani dan rohani siswa,
faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan siswa, dan
faktor pendekatan belajar. Walaupun secara individual
masih ada siswa yang belum memenuhi KKM, namun
secara klasikal hasil belajar siswa sudah dapat dinyatakan
tuntas.
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Selanjutnya dianalisis data hasil afektif siswa
dalam melakukan kegiatan praktikum menggunakan
penuntun praktikum biologi bernuansa keterampilan
proses sains. Dari data hasil belajar afektif siswa memiliki
rata-rata 85,38 %. Data hasil belajar afektif siswa dapat
dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Data Hasil Belajar Ranah Afektif
N Aspek yang dinilai
o

1

2

3

4

Sikap saat kegiatan
praktikum berlangsu
ng
Kemampuan bekerjas
ama
dengan
kelompok
Kemampuan
mengelola
waktu
pada saat kegiatan
praktikum
Kerajinan

Jumlah
Rata-rata
Kategori

SMAN
1
Sijunju
ng
89,21

SMAN
9
Sijunju
ng
90

SMAN
10
Sijunju
ng
92,5

Kateg
ori

Sangat
Baik

89,78

82,92

80

Sangat
Baik

88,64

82,92

81,25

Sangat
Baik

89,21
356,84

80

78,13

Sangat
Baik

335,84
331,88
85,38
Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa nilai ratarata indikator tertinggi yaitu pada aspek sikap pada saat
praktikum berlangsung, artinya siswa sudah bersikap
dengan baik pada saat kegiatan praktikum dilakukan.
Nilai terendah adalah pada indikator kerajinan, artinya
masih ada sebagian kecil siswa yang kurang termotivasi
untuk melakukan kegiatan praktikum. Namun, secara
umum dilihat dari nilai rata-rata siswa pada semua
indikator sudah terpenuhi dengan baik. Dapat
disimpulkan bahwa sikap siswa pada saat melakukan
kegiatan praktikum menggunakan penuntun praktikum
bernuansa keterampilan proses sains sangat baik.
Pengalaman secara langsung dan pembiasaaan sikap
kerjasama dan menghargai pendapat orang lain inilah
yang membawa perubahan sikap ke arah lebih baik.
Sehingga terciptalah sikap siswa dalam pembelajaran
yang efektif. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
Rahayu (2011:111) yang menyatakan bahwa perubahan
perilaku dalam belajar terjadi karena didahului oleh
proses pengalaman yang dibuktikan dengan adanya
perubahan sikap siswa ke arah yang lebih baik.
Selanjutnya rata-rata hasil belajar psikomotorik
siswa yaitu 83,06 %. Data hasil belajar ranah
psikomotorik dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Hasil Belajar Psikomotorik
N
o
1

Aspek yang
dinilai
Keterampila
n
mempersiap
kan alat dan
bahan
2 Keterampila
n
melakukan
praktikum
3 Keterampila
n
mempresent
asikan hasil
praktikum
4 Keterampila
n menulis
hasil
praktikum
Jumlah
Rata-rata
Kategori

SMAN 1
Sjj
81,82

SMAN
9 Sjj
82,08

SMAN
10 Sjj
91,25

Kategori

89,21

82,5

81,88

Sangat
Baik

79,55

82,92

83,13

Sangat
Baik

86,5

75,84

80

Sangat
Baik

337,08

323,34

Sangat
Baik

336,26
83,06
Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa nilai
tertinggi pada 4 indikator adalah pada indikator pertama
yaitu mengenai keterampilan mempersiapkan alat dan
bahan,
artinya
siswa
sudah
terampil
dalam
mempersiapkan alat dan bahan pada pelaksanaan kegiatan
praktikum. Indikator terendah adalah pada keterampilan
menulis hasil praktikum, artinya masih ada siswa yang
belum bisa menulis hasil praktikum dengan baik. Namun,
secara umum nilai pada 4 indikator sudah memenuhi
kategori sangat baik dan semua indikator aspek
psikomotor sudah terpenuhi. Dapat disimpulkan bahwa
psikomotor siswa di tiga sekolah pada saat melakukan
kegiatan praktikum menggunakan penuntun praktikum
bernuansa keterampilan proses sudah sains sangat baik.
Hasil belajar psikomotorik sangat penting untuk
ditingkatkan dalam pembelajaran karena sains khususnya
biologi berkaitan dengan cara mencari tahu tentang
alam secara sistematis, sehingga sains bukan hanya
penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa faktafakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga
merupakan suatu proses penemuan. Pembelajaran sains
biologi di sekolah diharapkan dapat menjadi wahana bagi
siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar.
Pembelajaran yang melibatkan siswa berpengaruh pada
pertumbuhan psikomotoriknya (Dahniar 2006:3)
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KESIMPULAN
Berdasarkan pengembangan dan uji coba yang
dilakukan terhadap penuntun praktikum biologi bernuansa
keterampilan proses sains diperoleh kesimpulan sebagai
berikut.
a. Penuntun praktikum biologi berbasis pendekatan
saintifik yang dihasilkan telah dinyatakan sangat
praktis oleh guru dan siswa.
b. Penuntun praktikum biologi berbasis pendekatan
saintifik yang dihasilkan telah dinyatakan sangat
efektif berdasarkan dari hasil motivasi, aktivitas, dan
hasil belajar siswa.
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