
SIKAP ILMIAH SISWA PADA PRAKTIKUM BIOLOGI KELAS 

XI IPA SMAN2 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 
 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan 

Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

 

 

 

Oleh: 

 

ANNISA PROBOWATI 

A 420 140 167 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2018



 iii 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

 

SIKAP ILMIAH SISWA PADA PRAKTIKUM BIOLOGI KELAS XI IPA 

SMAN 2 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

 

 

oleh 

 

 

ANNISA PROBOWATI 

A 420 140 167 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

 

(Putri Agustina, S. Pd., M. Pd.) 

NIDN : 062208880  



 iv 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

SIKAP ILMIAH SISWA PADA PRAKTIKUM BIOLOGI KELAS XI IPA 

SMAN 2 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

Yang dipersiapkan dan disusun oleh: 

 

ANNISA PROBOWATI 

A 420 140 167 

 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Pada hari Senin, 03 Agustus 2018 

dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

 

Dewan Penguji:  

 

1. Putri Agustina, S.Pd., M.Pd. (……………………..) 

( Ketua Dewan Penguji) 

2. Drs. Djumadi, M.Kes.   (……………………..) 

(Anggota I Dewan Penguji) 

3. Endang Setyanngsih, M.Si.    (……………………..)                                                                      

(Anggota II Dewan Penguji) 

 

Dekan, 

 

 

 

 

 

(Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum) 

NIDN.0028046501 



 v 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat 

karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 

tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 

pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 

dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

 

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 

maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Surakarta, 03 Agustus 2018 

 

 

 Penulis 

 

ANNISA PROBOWATI 

A420140167 

  



 

1 
 

SIKAP ILMIAH SISWA PADA PRAKTIKUM BIOLOGI KELAS XI IPA 

SMAN 2 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

Abstrak 

Sikap Ilmiah merupakan proses pembelajaran yang berorientasi terhadap proses IPA. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa besar sikap ilmiah yang 

dimiliki/tertanam pada praktikum Biologi siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 

Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif dengan pengambilan data secara observasi dan angket, dengan mengamati 

sikap ilmiah siswa pada saat praktikum dan dengan survey penyebaran angket pada 

kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 semester 2 dengan jumlah 63 siswa, dan 

dilaksanakan di laboratorium biologi SMA Negeri 2 Surakarta pada bulan Maret 

sampai dengan Mei. Aspek yang digunakan dalam pengambilan data yaitu sikap 

ingin tahu, sikap berfikir kritis, sikap respek terhadap data/fakta, sikap berfikiran 

terbuka dan dapat bekerja sama dengan orang lain serta sikap penemuan dan 

kreatifitas.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menunjukkan sikap ilmiah siswa 

kelas IPA SMA Negeri 2 Surakarta semester 2 tahun pelajaran 2017/2018 

berdasarkan hasil observasi diperoleh nilai sebesar 71,735 sedangkan angket 

diperoleh nilai 65,51. 

 

Kata Kunci : sikap ilmiah, praktikum biologi, siswa kelas IPA 

 

Abstract 

Scientific attitudes is a process of learning that is oriented towards the process of 

science. This study aims to find out how much scientific attitudes possessed / 

embedded in biology lab students of class XI IPA SMA Negeri 2 Surakarta Lesson 

Year 2017/2018. This research is a qualitative descriptive research with observation 

and questionnaire data taking, by observing students' scientific attitude at the time of 

practicum and by survey questionnaires in class XI IPA 1 and XI IPA 2. The 

population used in this research is the students of grade XI IPA 1 and XI IPA 2 

semester 2 with total 63 students, and conducted in biology laboratory of SMA 

Negeri 2 Surakarta from March to May. Aspects used in data retrieval are curiosity, 

critical thinking, respect for data / facts, open-minded attitudes and can work with 

others and the attitude of discovery and creativity. Based on the research conducted, 

showing the scientific attitude of science students of SMA Negeri 2 Surakarta 2nd 

semester of the academic year 2017/2018 based on observation results obtained 

value of 71.735 while the questionnaire obtained a value of 65.51. 

 

Keywords: scientific attitude, biology practicum, science class student 

 

1. PENDAHULUAN 

Biologi merupakan salah satu cabang dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang 

mempelajari tentang makhluk hidup termasuk didalamnya yaitu manusia, hewan, dan 

tumbuhan. Mata pelajaran Biologi merupakan salah satu bidang pada mata pelajaran 
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IPA yang dikembangkan melalui kemampuan berpikir analitis, induktif, dan deduktif 

dalam mengenali dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam 

sekitar. Hal ini didukung dengan pernyataan Depdiknas (2001) yang menyatakan 

bahwa “Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami tentang alam 

secara sistematis, sehingga Biologi bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, dan atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan”. Berdasarkan pernyataan tersebut maka selama 

proses pembelajaran, siswa dituntut untuk aktif dalam menemukan konsep-konsep 

utama dari materi Biologi baik melalui kegiatan observasi, eksperimen, membuat 

gambar, grafik, tabel, dan mengkomunikasikan hasilnya pada orang lain (Agustina 

2016). 

Mata pelajaran Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami 

tentang alam secara sistematis, sehingga biologi bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. Salah satu hakekat penting biologi sebagai 

bagian dari sains adalah sebagai nilai (sikap).  

Sikap dapat berkembang dari interaksi antara individu dengan lingkungan. 

Sikap merupakan tingkah laku yang bersifat umum dan dapat mempengarui hasil  

belajar siswa. Sikap ilmiah dalam pembelajaran sains sering dikaitkan dengan sikap 

terhadap sains. Keduanya saling berhubungan dan keduanya mempengaruhi 

perbuatan. Pada tingkat sekolah dasar sikap ilmiah difokuskan pada ketekunan, 

keterbukaan, kesediaan memperimbangkan bukti, ketersediaan membedakan fakta 

dan pendapat, dll (Anwar, 2009). Sikap ilmiah dapat dilatih dengan salah satunya 

melalui praktikum. 

Praktikum adalah subsistem dari pembelajaran yang merupakan kegiatan 

terstruktural dan terjadwal yang memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mendapatkan pengalaman yang nyata dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa 

tentang teori atau agar siswa menguasai keterampilan tertentu yang berkaitan dengan 

suatu pengetahuan atau suatu mata pelajaran.  

Berdasarkan hasil observasi laboratorium, SMA Negeri 2 Surakarta 

merupakan SMA Negeri di Surakarta yang mempunyai fasilitas yang lengkap, salah 
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satunya yaitu memiliki laboratorium yang lengkap yaitu laboratorium kimia, fisika, 

dan biologi. Laboratorium biologi di SMA Negeri 2 Surakarta terbilang cukup 

lengkap dan memadai baik dalam segi ruangan, alat-alat praktikum dan juga bahan-

bahan praktikum. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru mata 

pelajaran biologi, pembelajaran Biologi khususnya di SMA Negeri 2 Surakarta 

masih banyak dilaksanakan secara teoritis saja melalui ceramah tanpa disertai 

praktikum. Hal ini diakibatkan karena keterbatasan waktu pembelajaran dan 

kurangnya guru/laboran. Akibatnya sikap ilmiah siswa kurang terlatih  dan guru 

tidak bisa menilai secara intens sejauh mana siswa mampu menanamkan sikap ilmiah 

yang diharapkan, sehingga konsep yang diperoleh siswa rendah.  

Dari uraian tersebut, untuk meningkatkan sikap ilmiah siswa dapat dilakukan 

dengan kegiatan praktikum. Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dilakukan 

penelitian dengan judul “Sikap Ilmiah Siswa Pada Praktikum Biologi Kelas XI 

SMAN 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018” 

 

2. METODE 

Penelitian ini dilakukan di Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 2 Surakarta pada 

bulan Maret 2018 hingga Mei 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

yang kerkenaan dengan kondisi yang sedang terjadi.apa adanya dan bukat akibat dari 

suatu manipulasi ekperimental dengan pengambilan data secara observasi dan 

angket. Angket disusun dan diberikan kepada siswa untuk mengetahui berbagai 

aspek yang terkait dengan proses pembelajaran terutama pada aspek sikap ilmiah 

siswa. Sehingga dapat diketahui ada tidaknya sikap ilmiah siswa dalam proses 

pembelajaran Biologi. Angket sikap ilmiah siswa disusun berdasarkan aspek-aspek 

yang meliputi sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap jujur dan ketelitian. Jenis angket 

yang digunakan adalah angket tertutup dengan alternatif jawaban tersedia.  

Penelitian dilakukan untuk  mengkaji tentang sikap ilmiah siswa pada 

praktikum biologi siswa kelas XI IPA SMAN 2 Surakarta 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian sikap ilmiah siswa SMAN 2 Surakarta kelas XI IPA 1 

dan IPA 2 pada praktikum Biologi didapat nilai rata-rata tiap sikap ilmiah diperoleh 

data sebagai berikut (Tabel 1) 

Tabel 1 Skor Sikap Ilmiah Siswa berdasarkan Hasil 

Observasi dan Angket 

Kelas 

Rata - Rata Skor Sikap 

Ilmiah Berdasarakan Rata - 

Rata 
Observasi Angket 

XI IPA 1 72.35 65.66 69.01 

XI IPA 2 70.40 65.36 67.88 

Rata - Rata 71.38 65.51 

Berdasarkan hasil observasi sikap ilmiah siswa kelas XI IPA 1 diperoleh nilai 

sikap ilmah sebesar 72,35 sedangkan kelas XI IPA 2 diperoleh nilai lebih rendah 

yaitu sebesar 70,40. Untuk angket, pada kelas XI IPA 1 diperoleh nilai sebesar 65,66 

sedangkan kelas XI IPA 2 diperoleh nilai sedikit lebih rendah yaitu sebesar 65,36. 

Rata-rata aspek sikap ilmiah siswa seluruh kelas berdasarkan hasil observasi 

diperoleh nilai sebesar 71,38 sedangkan angket lebih rendah yakni 65,51. Untuk rata-

rata observasi dan angket pada kelas XI IPA 1 diperoleh 69,01 sedangkan kelas XI 

IPA 2 diperoleh nilai sebesar 67,88. Rincian per aspek sikap ilmiah siswa disajikan 

pada Tabel 2 

Tabel 2  Skor per Aspek Sikap Ilmiah Siswa 

No 
Ilmiah 

Aspek Sikap Skor 
Rata - Rata 

Observasi Angket 

1 78.5 71 74.75 

2 

Sikap ingin  tahu 

70.35 67 68.675 

3 Sikap berfikir 
kritis 

62.69 70 66.345 

4 
Sikap 
penemuan dan 

kreatifitas 

65.95 58 61.975 

Sikap respek  
terhadap data/fakta
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Sikap 

berfikiran 

terbuka dan 

dapat bekerja 

sama dengan 

orang lain 

78.82 64 71.41 

Rata – Rata 
71.262 66 

Berdasarkan skor aspek sikap ilmiah siswa yang terdiri dari 5 aspek, pada 

tahap observasi sikap berfikiran terbuka dan dapat bekerja sama dengan orang lain 

memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 78,82. Sikap ingin tahu diperoleh nilai sebesarf 

78,50. Kemudian sikap respek terhadap fakta/data diperoleh nilai sebesar 70,35. 

Sikap penemuan dan kreatifitas diperoleh nilai sebesar 65,95 dan yang terakhir 

adalah sikap berfikir kritis diperoleh nilai sebesar 65,95. Sedangkan untuk angket 

pada sikap ingin tahu diperoleh nilai 71, sika respek terhadap fakta/data diperoleh 

nilai sebesar 67, aspek sikap berfikir kritis diperoleh nilai sebesar 70 dan aspek 

penemuan/kreatifitas diperoleh nilai sebesar 58 serta aspek sikap berfikiran terbuka 

dan dapat bekerja sama dengan orang lain diperoleh nilai sebesar 64.  

Istilah sikap (attitude) berasal dari bahasa Latin “aptitudo” yang berarti 

kemampuan, sehingga sikap dijadikan acuan apakah seseorang mampu atau tidak 

mampu atau tidak mampu pada pekerjaan tertentu. Sikap atau pendirian merupakan 

satu predisposisi atau kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung terus 

menerus untuk bertingkah laku atau untuk mereaksi dengan cara tertentu. Definisi 

sikap yang lain sebagai seluruh kecenderungan dan perasaan, kecurigan dan 

prasangka, prapemahaman yang mendetail, ide-ide, rasa takut, ancaman dan 

keyakinan tentang suatu hal. Ada empat dimensi sikap, yaitu pengaruh atau 

penolakan, penilaian, suka atau tidak suka dan kepositifan atau kenegatifan terhadap 

obyek psikologis (Anwar, 2009). 

Sikap ilmiah merupakan kumpulan dari beberapa aspek penting yang ada 

mencerminkan perilaku dalam diri setiap siswa seperti mempunyai rasa ingin tahu, 

peduli terhadap fakta, mampu berfikir kritis, kreatif, berfikiran terbuka serta mampu 
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menghargai orang lain. Aspek-aspek tersebut penting ditanamkan dalam diri setiap 

siswa guna mencapai pembelajaran yang diinginkan. 

SMA Negeri 2 Surakarta merupakan salah satu SMA Negeri favorit yang 

berada di kota Surakarta. Terdapat 2 program jurusan yang terdpat didalamnya, yaitu 

IPA dan IPS. Observasi dilakukan pada siswa kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 dengan 

jumlah mahasiswa sebanyak 63.  Nilai observasi diperoleh dari pengamatan 

praktikum Latihan 1 mengenai Sistem Pencernaan dan Latihan 2 mengenai Sistem 

Respirasi pada Hewan. Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 2 Surakarta  

tahun pelajaran 2017/2018 dijelaskan dibawah ini sebagai berikut : 

3.1 Aspek Sikap Ingin Tahu 

Sikap ingin tahu atau rasa ingin tahu merupukan suatu keinginan untuk menyelidiki 

dan mencari pemahaman fakta atau konsep terhadap sesuatu hal. Pada penelitian ini, 

skor sikap ingin tahu saat observasi di kedua kelas diperoleh nilai sebesar 78,50. 

Nilai tersebut didapat dari Latihan 1 mengenai Sistem Pencernaan pada kelas XI IPA 

1 diperoleh nilai sebesar 9,87 dan untuk kelas XI IPA 2 diperoleh nilai sebesar 8,45. 

Kemudian pada Latihan kedua mengenai Sistem Respirasi pada Hewan diperoleh 

nilai sikap ingin tahu pada kelas XI IPA 1 sebesar 10,96 dan pada kelas XI IPA 2 

diperoleh nilai sebesar 8,38. Secara keseluruhan kelas yang lebih unggul, yakni yang 

memiliki aspek sikap ingin tahu yang lebih tinggi terletak pada kelas XI IPA 1 

dengan nilai sebesar 86,5 sedangkan XI IPA 2 sebesar 69,8. 

Hal ini sangatlah terlihat pada saat melakukan kegiatan praktikum. Terbukti 

kelas XI IPA 1 lebih aktif dan sangat menjunjukkan sikap ingin tahu seperti lebih 

sering bertanya kepada guru dibandingkan dengan kelas XI IPA 2. Aspek sikap ingin 

tahu dalam observasi ini meliputi berperan aktif dalam melakukan pengamatan, 

siswa bertanya kepada guru mengenai objek yang diamati dan siswa menanyakan 

langkah-langkah proses kegiatan praktikum.     

3.2 Aspek Respek Terhadap Data/Fakta 

Pada aspek ini meliputi beberapa hal yaitu objektif atau jujur, tidak memanipulasi 

data, tidak berprasangka buruk terhadap teman, mengambil keputusan sesuai fakta 

dan tidak mencampur fakta dengan pendapat (Anwar, 209). Respek mempunyai arti 
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peduli. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk bersikap peduli terhadap data dan apa 

yang telah mereka buat atau kerjakan. 

Pada kelas XI IPA 1 aspek sikap respek terhadap data/fakta ada Latihan 1 

mengenai Sistem Pencernaan diperoleh nilai sebesar 7,6 sedangkan kelas XI IPA 2 

dipeoleh nilai sebesar 8,5. Pada latihan selanjutnya, kelas  XI IPA 1 lebih 

memperlihatkan sikap kepeduliannya seperti tidak memanipulasi data, sehingga nilai 

sikap respek terdap fakta/data-nya pun meningkat sekitar 1,8 menjadi 9,4. Sedangkan 

kelas XI IPA 2 mengalami penurunan karena dilihat dari hasil pekerjaan mereka, 

keseluruhan data/fakta dari teman satu dengan teman yang lain secara keseluruhan 

sama sehingga diperoleh nilai aspek respek terhadap data/fakta sebesar 8,3. 

3.3 Sikap Berfikir Kritis 

Dalam observasi yang telah kami lakukan, kelas XI IPA 1 memang terlihat sangat 

lebih aktif dibandingkan kelas XI IPA 2. Siswa kelas XI IPA 1 sangat aktif bertanya 

kepada guru mengenai hal yang cukup menarik, juga sulit untuk menerima fakta atau 

data ynag belum disertai bukti yang jelas. Oleh karena itu, diperoleh nilai sikap 

berfikir kritis pada Latihan 1 sebesar 10,8 dan pada Latihan 2 meningkat menjadi 

11,9. 

Sedangkan pada kelas XI IPA 2, dilihat dari hasil laporan praktikum dan pada 

saat kami melakukan observasi, siswa terlihat pasif dan tidak banyak melakukan 

sesuatu sehingga diperoleh nilai aspek sikap berfikir kritis pada Latihan 1 sebesar 8,3 

dan pada Latihan 2 meningkat menjadi 9,61. Meningkatnya nilai pada kelas XI IPA 

2 terlihat pada saat melakukan kegiatan praktikum mereka lebih aktif bertanya 

dibandingkan pada saat praktikum Latihan 1. Terdapat beberapa siswa yang mebuat 

catatan kecil pada saat praktikum. 

3.4 Sikap Penemuan dan Kreatifitas 

Aspek sikap penemuan dan kreatifitas meliputi menggunakan fakta-fakta untuk dasar 

konklusi (kesimpulan), merubah pendapat dalam merespon terhadap kita, dll (Anwar, 

2009). Pada kelas XI IPA 1 aspek penemuan dan kreatifitas Latihan 1 diperoleh nilai 

sebesar 5,3 dan pada Latihan 2 meningkat cukup drastis yaitu sebesar 10,2. Hasil 

laporan praktikum pada kelas ini dapat dilihat dari Latihan yang mana dari siswa satu 

dengan siswa yang lain cukup berbeda. Pada saat praktikum hampir keselurhan siswa 
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mampu menghargai pendapat siswa lain yang berbeda dengan dirinya. Sedangkan 

pada kelas XI IPA 2 diperoleh nilai rata-rata sikap penemun dan kretifitas pada 

Latihan 1 sebesar 7,4 dan pada Latihan 2 sebesar 8,5. Secara keselruhan, kedua kelas 

memiliki nilai rata-rata yang hampir sama. 

3.5 Sikap Berfikiran Terbuka dan Dapat Bekerja Sama dengan Orang Lain 

Sikap berfikiran terbuka dan dapat bekerja sama dengan orang lain meliputi  

menghargai pendapat/temuan orang lain, mau merubah pendapat jika data yang 

didapat kurang/belum tepat (Anwar, 2009). Kelas XI IPA 1 diperoleh total nilai rata-

rata pada Latihan 1 sebesar 21,34 dan pada Latihan 2 diperoleh total nilai sebesar 

21,8. Sedangkan pada kelas XI IPA 2 lebih unggul yaitu diperoleh toal nilai rata-rata 

pada Latihan 1 sebesar 21,90 dan pada Latihan 2 sebesar 23,1. 

Secara keseluruhan sikap ilmiah di SMA Negeri 2 Surakarta berdasarkan 

hasil observasi pada kelas XI IPA 1 didapatkan nilai sebesar 72,35 dan XI IPA 2 

didapatkan nilai sebesar 70,40. Sedangkan hasil analisis angket sikap ilmiah siswa 

kelas XI IPA 1 diperoleh nilai sebesar 65,66 dan kelas XI IPA 2 diperoleh nilai 

sebesar 65,36. Untuk hasil analisis observasi pada dasarnya dapat dikategorikan 

cukup. Pada saat melakukan observasi, rata-rata siswa memang sangat aktif 

walaupun terdapat beberapa siswa pula yang kurang. Kemudian hasil analisis angket 

yang ditunjukkan oleh kedua kelas nyaris mendekati kesamaan. Hanya selisih 0,3 

saja.  

Jika dilihat dari hasil analisis observasi nilai masing-masing aspek sikap, 

sikap berfikiran terbuka dan dapat bekerja sama dengan orang lain-lah yang 

menduduki nilai tertinggi dibandingkan dengan nilai aspek-aspek yang lain.  Sikap 

ini memperoleh nilai rata-rata sebesar 78,82. Hal ini jelas terlihat pada saat kami 

melakukan observasi hampir seluruh siswa mampu bekerja sama dengan siswa lain 

dan saling bahu-membahu. Aspek kedua yang menduduki nilai tertinggi adalah 

aspek sikap ingin tahu yaitu diperoleh nilai rata-rata sebesar 78,50 yang 

dikategorikan cukup. Terdapat beberapa siswa yang memiliki rasa ingin tahu 

dibuktikan dengan pada saat kegiatan praktikum mereka sangatlah antusias terhadap 

apa yang mereka kerjakan. Lalu, terdapat aspek sikap respek terhadap data/fakta 

yang memperoleh nialai rata-rata sebesar 70,35. Dalam hal ini, menurut peneliti 
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memang siswa sedikit kurang peduli terhadap data yang mereka peroleh pada saat 

praktikum. Mereka antusias terhadap apa yang mereka kejakan namun kurang 

mempedulikan apa yang mereka peroleh. Sikap selanjutnya yaitu sikap berfikir kritis 

yang menduduki nilai terendah diantara sikap-sikap yang lain yaitu sebesar 62,69  

yang dapat dikategorikan rendah. Tentu hal ini terihat jelas pada saat kegiatan 

praktikum siswa sangat mudah menerima pendapat teman tanpa disertai bukti atau 

sumber fakta yang jelas. Aspek sikap yang terakhir adalah sikap penemuan dan 

kreatifitas yang berdasarkan analisis observasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 65,95 

yang mana cukup rendah dikarenakan kebanyakan siswa kurang dalam menemukan 

hal-hal baru dan tidak mengulangi atau mempelajari apa saja yang mereka dapat 

pada saat praktikum. 

Sedangkan jika dilihat dari analisis angket sikap ilmiah yang kami sebar di 

kedua kelas, diperoleh nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai hasil 

analisis observasi. Hal ini dikarenakan pada saat mengisi angket, hampir seluruh 

siswa tidak membaca pernyataan yang telah dibuat. Dapat dikatakan bahwa mereka 

tidak sungguh-sungguh dalam mengisi angket. Terdapat beberapa siswa pula yang 

mengisi angket dengan meniru hasil pekerjaan pengisian angket teman lain. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa rata-

rata sikap ilmiah siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 

2017/2018 semester genap pada praktikum Biologi berdasarkan hasil analisis 

observasi diperoleh nilai sebesar 71,375 dan pada hasil analisis angket diperoleh 

65,51 yang dapat dikategorikan cukup. 
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