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RINGKASAN

Kegiatan pembelajaran dalam konteks sains sangat diperlukan oleh siswa untuk
dapat hidupdan bersaing di era global. Salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi ialah pencapaian belajar sains pada siswa ialah pemahaman nature
of science dan science motivation. Penelitian ini melibatkan 113 siswa sekolah
menengah pertama di Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan secara survey
menggunakan tes essay untuk mengukur pemahaman NoS pada siswa dan
questionaire untuk mengukur Science motivation. Data penelitian berupa data
pemahaman nature of science dan science motivation selanjutnya dianalisis
dengan menggunakan analisis korelasi spearman yang dilanjutkan dengan uji
regresi linear. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa siswa memiliki skor science
motivation dalam skala cukup dengan nilai 348,70. Sedangkan untuk skor
pemahaman nature of science tergolong kurang dengan nilai 22,36.  Hal ini
menunjukkan bahwa siswa tidak diberdayakan untuk mengembangkan science
motivation dan NoS. Aspek science motivation pada riset ini menunjukkan tidak
adanya korelasi dengan NoS dengan nilai sebesar 0.068 atau 6.8% dan nilai
signifikansi 0,472. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dukungan
dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran melalui pemberdayaan
pemahaman nature of science dan science motivation.

kata kunci: korelasi, nature of science dan science motivation.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kompetensi di bidang Sains mutlak diperlukan dalam kehidupan. Hal ini

terlihat dari aplikasi Sains saat ini yang telah mendorong dunia untuk lebih maju

dan berkembang melebihi era-era sebelumnya. Oleh karena itu, dalam era global,

masing-masing individu diharapkan mampu memiliki kualifikasi yang baik dalam

konteks Sains. Konsep ini juga berimbas pada dunia pendidikan. Implikasinya

ialah bahwa dalam dunia pendidikan, kompetensi Sains juga harus dibelajarkan

kepada peserta didik dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga tercipta

manusia dengan kompetensi Sains yang tinggi. Kompetensi dan penguasaan Sains

dapat dibelajarkan melalui pembelajaran dengan metode-metode yang memuat

konten sains. Pembelajaran berbasis inkuiri, pembelajaran berbasis masalah,

berserta pembelajaran kooperatif lainnya seperti reciprocal teaching, jigsaw,

cooperative script, dan sebagainya telah banyak dilaporkan dapat meningkatkan

penamahan dan kognitif peserta didik pada konten Sains (Hanuscin & Lee, 2009;

Wicaksono, 2011).

Pengaplikasian kegiatan pembelajaran di atas bisa saja memunculkan hasil

yang berbeda, bergantung pada kondisi dan adanya variabel lain yang secara tidak

langsung dapat mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam penguasaan sains.

Pencapaian kompetensi sains pada peserta didik memrupakan suatu kondisi yang

kompleks dengan berbagai faktor yang terlibat didalamnya. Salah satu faktor yang

dapat mempengaruhi tingkat penguasaan sains pada peserta didik diantaranya

adalah pemahaman tentang nature of science (NoS). Definisi tentang NoS

dijelaskan oleh Khalick, et al (1997) yang menyatakan bahwa NoS merupakan

pengetahuan tentang epistemologi (metode) dari sains, proses terjadinya sains,

atau nilai dan keyakinan yang melekat untuk mengembangkan sains. Penguasaan

NoS memberikan dukungan yang positif  dalam pernguasaan peserta didik

terhadap Sains.

Mullis dan Jenkins (Ratnawati, et al., 2010) menyatakan bahwa

pemahaman NoS yang baik dapat memberikan kemampuan intelektual yang
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dibutuhkan oleh seseorang untuk mengembangkan sains dan teknologi.

Ditambahkan lagi oleh Driver, et al. (Sudirgayasa, et al., 2014) terdapat lima

alasan mengapa pemahaman NoS penting dalam pembelajaran, yaitu: 1) NoS

diperlukan untuk memahami ilmu pengetahuan dan mengelola benda-benda

teknologi dan proses dalam kehidupan sehari-hari, 2) sebagai pertimbangan dalam

pengambilan keputusan pada isu-isu socioscientific, 3) NoS diperlukan untuk

menghargai nilai ilmu sebagai bagian dari budaya kontemporer, 4) membantu

mengembangkan pemahaman tentang norma-norma komunitas ilmiah yang

mewujudkan komitmen moral tentang nilai umum kepada masyarakat, 5) dapat

memfasilitasi pembelajaran materi mata pelajaran sains. Lebih lanjut, Lederman

(2014) menyatakan bahwa pemahaman tentang NoS merupakan hal yang kritis

bagi siswa dan masyarakat untuk menyusun keputusan tentang isu-isu sosial dan

personal secara ilmiah.

Selain NoS, variabel lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan

penguasaan sains pada peserta didik ialah science motivation (SM). Science

motivation adalah keadaan internal yang mengaktifkan, mengarahkan, berupa

dorongan untuk mencapai tujuan sains. Adanya science motivation pada diri

peserta didik akan menjadi awal yang baik bagi mereka dalam mempelajari sains,

setidaknya mereka akan memiliki sikap dan perilaku yang mendorong untuk aktif

dalam mempelajari Sains. Crocker dan Wolfe (2001) menyatakan science

motivation berpengaruh terhadap perilaku siswa yang berkaitan dengan

prestasinya dalam Sains. Peserta didik yang secara intrinsik termotivasi akan

bekerja keras dan belajar lebih banyak karena timbul dorongan dari dalam dirinya

untuk mencapai tujuan mereka (Odera, 2011). Dengan demikian, adanya science

motivation yang tinggi dalam diri peserta didik secara tidak langsung akan

mempengaruhi pencapaian mereka dalam Sains.

Pentingnya faktor pemahaman nature of science dan science motivation

dalam mendukung pengembangan kompetensi sains peserta didik menjadikan

kedua faktor sebagai komponen yang harus muncul dalam pembelajaran. Oleh

karena itu, kajian terkait pemahaman NoS dan SM berserta korelasinya mutlak

diperlukan sebagai dasar dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan

tepat untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.



3

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini ialah adakah

hubungan antara pemahaman nature of science dan science motivation pada siswa

SMP di Kota Semarang?

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini ialah “ada hubungan antara

pemahaman nature of science dan science motivation pada siswa SMP di Kota

Semarang”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini ialah sebagai

berikut.

1. Menyediakan informasi mengenai pola hubungan antara nature of science dan

science motivation dengan subyek siswa di Sekolah Menengah Pertama

(SMP).

2. Menjadikan hasil penelitian sebagai fondasi dan landasan bagi penelitian

lebih lanjut dalam lingkup Pengembangan SDM khususnya di bidang Sains.

E. Manfaat Penelitian

1. Mengembangkan aspek nature of Science dan science motivation sebagai

salah satu unsur yang banyak dikembangkan oleh pendidik dalam proses

pembelajaran Sains.

2. Menghasilkan naskah akademik yang dapat dijadikan rujukan oleh peneliti,

pendidik dan pihak yang berada dalam dunia Pendidikan.

F. Luaran Penelitian

Penelitian ini dirancang dalam satu semester dengan luaran yang

ditargetkan sebagai berikut.

1. Artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui seminar (prosiding)/jurnal

berskala nasional

2. Laporan penelitian yang dapat menjadi landasan untuk penelitian lanjutan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Nature of science

Banyak definisi yang menjelaskan nature of science, akan tetapi NoS tidak

memiliki definisi universal yang disepakati, namun NoS lebih ditekankan sebagai

epistemologi ilmu pengetahuan. Nature of science dianggap sebagai salah satu

komponen dari epistemologi yang merupakan cara untuk mengetahui dan

meyakini nilai-nilai yang melekat dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan

perkembangannya serta pengaruh masyarakat, budaya, dan teknologi terhadap

ilmu pengetahuan (Hardianty, 2015). Lebih lanjut, Toharudin (2011) menyatakan

bahwa hakikat dari Sains ialah pengetahuan yang kebenarannya sudah

diujicobakan secara empiris melalui metode ilmiah .

Hakikat dari Sains dibangun atas dasar produk, proses dan sikap ilmiah.

Toharudin (2011) menjabarkan produk Sains sebagai pengetahuan-pengetahuan

sains yang didapat dari bahan ajar, makalah-makalah ilmiah, buku teks, artikel

ilmiah dan pernyataan para ahli sains berupa teori, postulat, hukum dan lain-lain.

Secara umum, ada beberapa produk sians seperti faka, konsep, lambang, konsepsi

atau penjelasan dan teori. Sains sebagai proses, merupakan aktivitas kognitif.

Sains sebagai proses akan selalu merujuk pada suatu aktivitas ilmiah yang

dilaksanakan oleh para ahli sains. Setiap aktivitas ilmiah mempunyai ciri-ciri yang

rasional, kognitif dan bertujuan. Aktivitas seorang dalam mencari ilmu pasti

memerlukan pikiran untuk menalarnya. Dalam melaksanakan ktivitas ilmiah yang

merupakan kegiatan terbaik harus dipayungi oleh kegiatan yang bernama

penelitian. Sedangkan sikap ilmiah lebih terfokus pada sikap yang diperlihatkan

oleh ilmuan saat mereka melakukan berbagai kegiatan ilmiah. Dengan kata lain,

sikap ilmiah merupakan kecenderungan individu untuk bertindak atau berperilaku

dalam memecahkan masalah sistematis melalui langkah-langkah ilmiah.

Hakikat sains dipandang penting untuk dipelajari dan dikembangkan

dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang dapat mencetak generasi muda dengan

kemampuan sains yang luar biasa akan mampu membawa kemajuan bagi bangsa.

Sains merupakan fondasi dalam perkembangan teknologi, sedangkan teknologi

disebut-sebut sebagai tulang punggung pembangunan. Suatu teknologi tidak akan
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berkembang pesat jika tidak didasari pengetahuan dasar yang memadai.

Sedangkan pengetahuan dasar untuk teknologi adalah Sains (Sumatowa, 2010).

B. Science motivation

Science motivation adalah keadaan internal yang mengaktifkan,

mengarahkan, berupa dorongan untuk mencapai tujuan sains. Motivasi ini

berkaitan dengan konsep tentang motivasi intrinsik, relevansi pribadi,

kepercayaan akan kemampuan diri (self-efficacy), kecemasan penilaian, penentuan

nasib sendiri, motivasi kelas dan motivasi karir. Ketertarikan siswa dalam

berbagai konsep dan kegiatan sains yang pada akhirnya dapat meningkatkan

peluang dalam mencapi karier dan cita-cita siswa kedepannya. Science motivation

diharapkan mampu menjadi alat alamiah untuk menciptakan manusia yang

berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif, inovatif serta

suatu kunci berkesinambungannya peradapan manusia (Glynn et.al., 2009).

Science motivation pada masing-masing individu berbeda satu dengan

yang lainnya. Perbedaan ini lebih disebabkan faktor internal dari dirinya sendiri

dan lingkungan. berkaitan dengan faktor internal, siswa melakukan tugas untuk

kepentingan sendiri terkait dengan motivasi intrinsik, sedangkan melakukan tugas

untuk tujuan tertentu (misalnya, mendapatkan nilai yang baik) terkait dengan

motivasi ekstrinsik. Namun, tidak selalu mudah untuk membedakan antara

motivasi intrinsik dan ekstrinsik, karena siswa sering melakukan tugas untuk

kedua alasan. Mereka mungkin bekerja pada sebuah proyek ilmu intrinsik karena

mereka bisa memilih topik sendiri, tetapi juga termotivasi ekstrinsik karena

mereka peduli dengan prestasinya di kelas (Koballa & Glynn, 2007).

Minat, rasa ingin tahu dan gairah yang merupakan persyaratan utama

motivasi intrinsik yang perlu dipertimbangkan. Mereka mempelajari alasan

mengapa siswa berusaha sukses di bidang akademik meskipun kadang mereka

mengalami kegagalan. Minat tampaknya memainkan peran mendasar. Setidaknya

dari perspektif siswa, minat merupakan faktor penting untuk prestasi mereka.

(Stellmacher, 2010). Disamping itu, gairah memiliki pengaruh tersendiri dalam

penngembangan motivasi, tingkat gairah yang terlalu berlebihan memiliki
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implikasi negatif, tingkat gairah harus diimbangi dengan tindakan sehingga dapat

meningkatkan science motivation (Cassady & Johnson, 2002).

Disamping adanya faktor internal, lingkungan adalah variabel yang berada

di luar diri siswa, tetapi masih berpengaruh terhadap motivasi siswa. Faktor

lingkungan yang paling berpengaruh adalah rasa memiliki. Hal ini berkaitan

dengan rasa menerima, rasa hormat dan dukungan dari orang lain (Stellmacher,

2010). Siswa yang mempunyai rasa memiliki akan mempunyai pengaruh positif

pada motivasinya. Sehingga, jika apa yang telah dia angankan terpenuhi maka

motivasi dalam dirinya akan meningkat (Faircloth & Hamm, 2005). Teman

sepermainan juga dapat berpengaruh terhadap motivasi Sains. Teman sepermainan

ini dapat menjadi pendorong dalam melihat berbagai fenomena positif maupun

negatif yang ada di sekolah maupun lingkungan lainnya. Kegiatan belajar bersama

akan meningkatkan motivasi dalam menarik minat dan perhatian dalam berbagai

tugas ilmiah (Alderman, 2008).

C. Roadmap Penelitian

Sejalan dengan Roadmap penelitian di Universitas PGRI Semarang yang

berfokus pada pembinaan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan

produktivitas dan profesionalisme maka penelitian tim yang memiliki roadmap

spesifik dalam topik Higher order thinking skill. Roadmap penelitian tim dari

tahun sebelumnya hingga tahun yang akan datang dapat dilihat pada bagan

berikut.
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Gambar 2.1. Roadmap penelitian

Hubungan antara
Keterampilan
metakognitif dan berpikir
kritis pada Mahasiswa
Biologi di Universitas
PGRI Semarng (Minarti
dan Wicaksono, 2016)

Hubungan antara Nature
of Science dan Science
motivation pada siswa
SMP di Kota Semarang

Pengembangan
pendidikan
berbasis
lingkungan dan
Agricultural
dalam
membangun
budaya akademik
serta prinsip
kewirausahaan

2018-2020

2017

2016
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian korelasional yang mengungkap

pola hubungan antara pemahaman nature of science dengan science motivation

pada siswa SMP di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kuantitatif dengan mengkorelasikan antara skor tes essay NoS dengan skor angket

science motivation. Mengacu pada rancangan korelasional, maka variable NoS

bertindak sebagai prediktor (X) sedangkan science motivation bertindak sebagai

kriterium (Y).

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh siswa SMP Negeri di Kota

Semarang. Sampel penelitian terdiri dari siswa kelas VIII dari SMPN 3 Semarang,

SMPN 9 Semarang, SMPN 18 Semarang, SMPN 20 Semarang, dan SMPN 21

Semarang dengan jumlah total 113 siswa. Penentuan sampel dilakukan dengan

teknik random sampling (Gay, 1987), dimana dalam proses penentuan sampel

dilakukan secara acak dari semua SMP Negeri yang ada di Kota Semarang.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tes essay untuk

mengukur pemahaman NoS pada siswa, questionaire untuk mengukur Science

motivation. Tes essay/uraian yang digunakan untuk mengukur pemahaman

mengenai NoS disusun kedalam tujuh pertanyaan terstruktur berdasarkan

indikator dari NoS (Abd-El-Khalick, et all, 1997). Indikator NoS dijabarkan pada

tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Indikator Nature of Science (NoS)

No Aspek Indikator Soal No. Urut Soal

1. Tentatif Memahami sifat tentatif ilmiah sebagai
bagian dari sains

1

2. Empiris Memahami peran empiris dalam
menghasilkan pengetahuan ilmiah

6

3. Metode Ilmiah Memahami peran kreativitas dan imajinasi
manusia dalam gagasannya bahwa sains

2
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bukan tirua tetapi realita
4. Imajinasi dan

kreativitas manusia
Memahami peran kreativitas dan imajinasi
manusia dalam sains

5

5. Sosial dan budaya Memahami peran sosial dan budaya bagian
dari ilmu pengetahuan

4

6. Subjektif Menilai kepercayaan siswa tentang pendapat
pribadi dan komitmen teoritis

7

7. Hubungan teori dan
hukum ilmiah

Memahami kesalahpahaman umum tentang
hubungan  antara produk ilmu pengetahuan

3

Hasil dari jawaban tes essay/uraian pemahaman siswa SMP Negeri

terhadap nature of science (NoS) se-Kota Semarang, diskoring dengan

menggunakan ketentuan sebagai berikut (1) Claim, memiliki skor nilai 1, (2)

Data, memiliki skor nilai 2, (3) Pendukung, memiliki skor nilai 3, (4) Claim

disertai dengan data, memiliki skor nilai 3, (5) Claim disertai dengan pendukung,

memiliki skor nilai 4, dan (5) Claim disertai dengan pendukung dan data,

memiliki skor nilai 5. Data hasil skoring selanjutnya dikonversikan ke dalam skala

100.

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur science motivation

siswa ialah dengan menggunakan kuesioner yang terdiri beberapa butir

pernyataan-pernyataan yang mencakup lima aspek science motivation sebagai

mana dijelaskan oleh (Glynn et al, 2011) yang terdiri dari value of career, SMQ

(Science Motivation Questionaire), NEP (New Ecological Paradigm), STEM

(Science, Technology, Engineering And Math) career motivation, dan Track self-

concept. Secara lengkap, kelima aspek science motivation di jabarkan dalam tabel

3.2 berikut.

Tabel 3.2 Spesifikasi Instrumen Non Tes Kuesioner Science Motivation

No Aspek Indikator No Butir Angket
1

2

Value of career
Dipublikasikan oleh
(Kim, S. K, Yoo, M. H.
(2012)

SMQ II (Science
Motivation
Questionnaire)
Dipublikasikan oleh
(Glynn et al., 2011)

Memahami kemampuannya dalam
mengembangkan nilai karir dan
menentukan berbagai motivasi, inisiatif,
kan kemampuan beradaptasi dalam suatu
permasalahan

Memahami peran motivasi untuk belajar
dalam banyak hal termasuk dalam
kehadiran kelas, pertisipasi kelas, jumlah
waktu yang dihabiskan untuk belajar,
penyelesaian tugas, mengajukan
pertanyaan, dan mencari bantuan serta
saran.

1-11

12-36
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3

4

5

NEP (New Ecological
Paradigm)
Dipublikasikan oleh
(Dunlap, 2000)

STEM (Science,
Technology,
Engineering and Math
) career motivation

Trackself-concept

Menilai sikap kepedulian lingkungan
dari sekelompok orang (pandanagn
populasi di sekeliling) atau untuk
mengukur keyakinan suatu individu
tentang hubungan manusia dan
lingkungan ekologi “pandangan dunia”

Memahami motivasi karir STEM untuk
merangkum konsep yang relevan dan
empiris dalam menginformasikan teori
perubahan dan strategi evaluasi

Memahami alur konsep diri (trackself-
concept) untuk memberikan efek positif
terhadap konsep diri siswa dan prestasi
akademik.

37-51

52-90

91

Rekap skor yang diberikan siswa terhadap pernyataan-pernyataan dalam

kuesioner science motivation dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pernyataan kriteria positif science motivation untuk aspek value of career: Ya

= 1 dan Tidak = 0

2. Pernyataan untuk aspek SMQ (Science Motivation Questionnaire) II, NEP

(New Ecological Paradigm), STEM (Science, Technology, Engineering And

Math) career motivation dengan kriteria positif yaitu: 5 = sangat setuju, 4 =

setuju, 3 = cukup setuju, 2 = kurang setuju, 1 = tidak setuju.

3. Penghitungan skor rata-rata kriteria tiap aspek.

Penentuan kategori skor menggunakan pendekatan PAP (Penilaian Acuan

Patokan). Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada apa yang dapat

dilakukan oleh siswa. Dengan kata lain, kemampuan-kemampuan apa yang

telah dicapai oleh siswa sesudah menyelesaikan satu bagian kecil dari suatu

keseluruhan program. Untuk menentukan batas lulus (passing grade) dengan

pendekatan ini, setiap skor peserta didik dibandingkan dengan skor ideal yang

mungkin dicapai oleh peserta didik. (Arifin, 2009). Kemudian penentuan

kategori dengan ketentuan sebagai berikut:
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Tabel 3.3 Kualifikasi tingkat Science Motivation

Skor Kriteria
436 – 485 Sangat Tinggi
387 – 435 Tinggi
338 – 386 Cukup
289 – 337 Rendah

< 288 Sangat Rendah

D. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian berupa data pemahaman nature of science dan

science motivation dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi spearman

yang dilanjutkan dengan uji regresi linear. Hasil analisis digunakan untuk

menentukan korelasi antara kriterium dan prediktor, persamaan garis regresi

dengan pola Y= aX + K, serta sumbangan relatifnya (Hadi, 1983). Setelah

ditemukan persamaan garis regresi, dilanjutkan dengan uji signifikansi garis

regresi menggunakan uji-F (ANOVA). Sebelum dilakukan analisis regresi linear,

data diuji terebih dahulu dengan uji normalitas data dengan menggunakan uji

Kormogolov-Smirnov. Analisis dilakukan dengan menggunakanSoftware SPSS for

21.0 Windows.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penguasaan science motivation secara umum berada pada level cukup

dengan skor rata-rata sebesar 348,7 atau 71,89%. Lebih lanjut, skor science

motivation siswa di setiap indikator ditunjukkan pada tabel 4.1 dan gambar 1

berikut.

Tabel 4.1. Deskripsi penguasaan science motivation siswa

Indikator science
motivation

N Minimum Maximum Mean Score in

percentage

Std.

Deviation

Value of career 113 28.57 100.00 78.2554 78.26 16.32145
Motivation in
science class 113 44.00 118.00 84.3540 70.30 13.76131

New ecological
paradigm 113 23.00 75.00 54.3982 72.53 7.57644

STEM career
motivation 113 77.00 192.00 131.68 67.53 22.26154

Gambar 1. Skor dari indikator science motivation

Jika hasil science motivation siswa SMPN di Kota semarang berada pada

level cukup, berbeda halnya dengan pemahaman nature of science. Skor NoS

siswa berada pada level kurang dengan skor 23.36. Hasil ini mengimplikasikan

bahwa siswa tidak dapat memahami hakikat dari sains secara menyeluruh. Sains

hanya dipandang hanya sebagai subjek pembelajaran dan dianggap sulit. Padahal

aplikasi darisains sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Secara

78.26

70.3

72.53

67.53

62
64
66
68
70
72
74
76
78
80

value of cereer Motivation in
science class

New ecological
paradigm

STEM career
motivation

Science motivation score in
percentage
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lengkap hasil  penguasaan NoS siswa disetiap indikator dapat dilhat di tabel 4.2

dan gambar 2.

Table 4.2 Hasil Pemahaman NoS siswa
Indikator NoS

N Minimum Maximum Mean

Std.

Deviation

Tentatif 113 .00 80.00 21.7699 22.76550

Empiris 113 .00 80.00 15.0442 23.38054

Metode Ilmiah 113 .00 60.00 24.4248 21.66869

Imajinasi dan

kreativitas manusia
113 .00 100.00 32.2124 30.75637

Sosial dan Budaya 113 .00 80.00 13.8053 13.11478

Subjektif 113 .00 80.00 34.3363 35.20035

Hubungan teori dan

hukum ilmiah
113 .00 80.00 21.9469 22.51422

gambar 2. Hasilskor dari indikator pemahaman NoS siswa

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa science motivation dan

pemahaman nature of science memiliki koefisien korelasi sebesar 0.068 atau 6.8%

dengan signifikansi sebesar 0.472 (Tabel 3). Hal ini menunjukkan bahwa tidak

ada korelasi antara science motivation dan peahaman nature of science. Meskipun

skor dari science motivation tergolong baik namun tetap saja pemahaman NoS

siswa tergolong kurang.

27.21

18.81

40.71

32.21

17.26

42.92

27.43

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Tentative

Empiris

Scientific Method

Imagination and Human Creativity

Social and Cultural Rights

Subjective

The relationship of Theory and Scientific Law

score of student's NoS comprehension in percentage
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Table 4.3. Korelasi antara science motivation dan pemahaman nature of science

Science motivation

Pemahaman nature of

science
Science motivation Pearson Correlation 1 .068

Sig. (2-tailed) .472

N 113 113

Pemahaman nature

of science

Pearson Correlation
.068 1

Sig. (2-tailed) .472

N 113 113

B. Pembahasan

Dari keempat indikator science motivation, aspek value of career menempati

skor yang tertinggi dibandingkan dengan aspek lainnya. hal ini menunjukkan

bahwa siswa telah memahami kemampuannya dalam mengembangkan karir dan

menentukan berbagai motivasi, inisiatif, kan kemampuan beradaptasi dalam suatu

permasalah (Kim, S. K, Yoo, M. H. (2012). dari aspek value of career, konteks

“kebersamaan” menjadi hal yang paling banyak dipilih oleh siswa. Mereka merasa

bahwa dapat bekerjasama dengan orang lain merupakan hal utama yang membuat

mereka tertarik dari karir dibidang sains. Siswa juga banyak memilih konteks

“eksplorasi” yang menunjukkan bahwa siswa akan memilih pekerjaan yang

mampu mengeksplorasi kemampuan dan mendapatkan kepuasan batin. Secara

umum siswa telah mengetahui bagaimana memilih suatu pekerjaan dan hal

tersebut dapat memotivasi mereka untuk berusaha meraih karir kedepan (Day,

2004). Implikasinya siswa akan terdorong mendalami bidang yang diinginkan dan

terlibat aktif dalam pembelajaran.

Secara umum, siswa telah memahami pentingnya karir sebagai acuan dalam

belajar, sayangnya banyak diantara mereka yang tidak memiliki minat untuk

berkarir dibidang sains. Hal ini terlihat dari rendahnya skor STEM career

motivation. Skor untuk STEM berada di level 67.52%, lebih rendah dibandingkan

dengan indikator science motivation lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa

siswa memiliki motivasi yang rendah dalam menuju karir dibidang science,

technology, engineering, and math. Hasil dari jawaban siswa terkait dengan

rendahnya STEM career motivation banyak berhubungan aspek “keluarga” dan

“sekolah”. Siswa menunjukkan respon yang rendah ketika ditanya tentang saran
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dan masukan dari orang tua terkait dengan pekerjaan dibidang sains. Begitupula

dengan kaitannya dengan sekolah, siswa juga memberikan respon yang rendah

akan adanya konsultasi dari sekolah terkait peluang dan jenis pekerjaan dibidang

sains. Kondisi ini menunjukkan bahwa pihak keluarga dan sekolah tidak banyak

memberikan masukan dan dorongan bagi siswa untuk lebih condong kearah sains.

Lingkungan keluarga dan sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat

memberikan kontribusi yang besar dalam karir siswa kedepannya (Widyastuti,

2013; Marini,2014). Faktor keluarga dan sekolah dalam hal ini bertindak sebagai

dukungan sosial yang dapat mempengaruhi siswa dalam aspek psikologis,

produktivitas, dan pembentukan identitas diri termasuk pemilihan karir (Johnson

and Johnson, 1991). Keluarga sebagai pengarah utama memiliki kekuatan untuk

mengarahkan karir anak dimasa yang aka datang. Sedangkan sekolah memberikan

dukungan berupa bimbingan karir dan pembelajaran yang beorientasi pada karir

(Wibowo, 2013). Pada dasarnya memang setiap siswa memiliki kebebasan untuk

memilih terutama yang terkait dengan karir. meski demikian tetaplah pihak

keluarga maupun sekolah harus memberikan kontribusi yang maksimal dalam

pelayanan kepada siswa, termasuk bimbingan tentang pemilihan karir.

Aspek motivation in science class dan new ecological paradigm siswa

berada di level cukup. sehingga siswa. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah

memiliki ketertarikan dalam mengikuti pembelajaran sains. Siswa sudah memiliki

motivasi untuk aktif dan terlibat dalam pembelajaran sains. adanya minat siswa

dalam pembelajaran sains menjadi modal yang penting untuk meningkatkan upaya

mereka dalam belajar sains. Adanya motivasi akan mendukung prestasi belajarnya

(Lestari, 2012). Siswa akan mampu menguasai kompetensi dan keterampilan

saintifik yang akan membantu mereka dalam mengatasi permasalahan yang  akan

dihadapi nantinya. Skor yang tertinggi dari pilihan siswa di aspek motivation in

science class ialah terkait dengan perolehan nilai. Siswa banyak memilih opsi

“ingin mendapatkan nilai yang tinggi di kelas sains” dan “mendapatkan hasil tes

yang lebih tinggi dari siswa lainnya”. Nampaknya siswa memiliki motivasi untuk

mengikuti pembelajaran hanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi di mata

pelajaran IPA. Sedangkan skor terendah dari science motivation in class ada pada

opsi waktu, dimana siswa tidak banyak memilih untuk menghasbiskan banyak
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waktu untuk belajar IPA. Kondisi ini sangat kontradiksi dengan pilihan

sebelumnya. mereka memiliki motivasi dalam belajar IPA untuk mendapatkan

nilai yang tinggi akan tetapi tidak mau menghabiskan banyak waktu untuk belajar

IPA. Padahal hasil belajar sangat dipengaruhi oleh usaha (Dweck, 1986). Usaha

yang tinggi dalam belajar dan berkognisi akan menghasilkan efektivitas yang

tinggi dalam belajar termasuk hasil belajarnya (Zolo, 2002). Kondisi ini

mengharuskan guru untuk berupaya ekstra untuk membuat siswa terlibat lebih dan

meluangkan banyak waktu untuk belajar IPA.

Sedangkan untuk aspek new ecological paradigm dimaksudkan untuk

mengetahui kepedulian seseorang terhadap kondisi lingkungan. dengan harapan

mereka dapat termotivasi untuk mempelajari sains sehingga memiliki kemampuan

untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan  yang ada. Berdasarkan hasil

kuesioner, kepedulian siswa dalam aspek ekologi sudah bagus dengan skor

72,53%. Siswa banyak memilih aspek pengembangan sumber daya alam dan

kelestarian hewan dan tumbuhan. Siswa menyadari bahwa sumber daya

alamdisekitar mereka sangat melimpah, dan mereka harus mempelajari sains

untuk dapat mengembangkan sumber  daya alam tersebut dengan bijak. Siswa

juga memiliki kesadaran untuk belajar sains dengan tujuan dapat menjaga

kehidupan hewan dan tumbuhan yang ada disekitar mereka. Saat ini banyak

hewan dan tumbuhan yang terancam punah dari tahun ke tahun (Amos, 2001;

Kusmana, 2015). Hal ini menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian siswa,

karena mereka menyadari bahwa kelestarian flora dan fauna memiliki dampak

yang besar bagi keseimbangan lingkungan, termasuk bagi kehidupan manusia.

Dibandingkan dengan science motivation, Skor NoS siswa berada pada level

kurang dengan skor 23.36. Hasil ini mengimplikasikan bahwa siswa tidak dapat

memahami hakikat dari sains secara menyeluruh. Sains hanya dipandang hanya

sebagai subjek pembelajaran dan dianggap sulit. Padahal aplikasi dari sains sangat

erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

indikator subjektif dan imajinasi dan kreativitas manusia memiliki skor tertinggi

dibandingkan dengan indikator NoS lainnya meskipun hanya berkisar 34.3%.

Aspek subjektif terkait dengan pemikiran dan penemuan para peneliti sains

sedangkan imajinasi dan kreativitas manusia terkait dengan ide-ide dan penemuan
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dalam sains (Hardianty, 2015). Terkait dengan aspek subjektif, sebagian siswa

telah menyadari bahwasanya dalam penemuan sains, para ilmuan memiliki

pendapat, pemikiran dan sudut pandang yang berbeda-beda dalam mentelaah hasil

dari percobaan yang diperolehnya. Penemuan sains memang memiliki objektivitas

yang tinggi, namun tidak terlepas dari atribut subjektif seperti pendapat, spekulasi,

intepretasi, human bias and values (Lederman, 2002). Hal ini telah disadari oleh

siswa. Sedangkan untuk aspek imajinasi dan kreativitas sangat dibutuhkan dalam

mengembangkan sains. Lubart (1999) menytakan bahwa kreativitas merupakan

kemampuan untuk menghasilkan suatu kebaruan. Dalam dunia sains, aktivitas

observasi dan menyusun hipotesis keduanya membutuhkan aspek imajinasi dan

kreativitas (Lederman, 2002). Kegiatan pengembangan metode penelitian,

intrepretasi data hingga pengembangan teori juga membutuhkan kreativitas (Abd-

El-Khalick, 1998).

Skor terendah untuk pemahaman NoS berada pada aspek sosial budaya dan

empiris. Berkaitan dengan aspek sosial budaya, siswa banyak mengalami

kesulitan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara sains dan sosial budaya.

Sebagian besar siswa menganggap bahwa sains ruang lingkupnya sebatas teori

sedangkan budaya dari kreativitas dan produk kesenian manusia sehingga

keduanya tidak saling mempengaruhi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat

pemikiran siswa masih terbatas dan belum menyeluruh. mereka gagal memahami

bahwasanya sains juga merupakan produk dari sosial budaya di masyarakat

(Longino, 1990). Aspek empiris juga mendapatkan skor terendah dari pemahaman

NoS siswa. Siswa mengalami kesulitan untuk memahami pengetahuan sains dari

peristiwa yang terjadi dilingkungan sekitar. Siswa kurang peka akan berbagai

masalah yang terjadi disekitarnya. Siswa tidak dilatih untuk melakukan observasi

maupun kegiatan saintifik lainnya.

Rendahnya pemahaman science motivation dan NoS pada siswa menjadi

suatu pegingat bagi pendidik khususnya di pendidikan ipa untuk lebih

mengenalkan sains kepada siswa secara menyeluruh. Bukan hanya mengenalkan

konten-konten sains saja namun lebih pada melatihkan siswa untuk melaksanakan

proses-proses sains. siswa dapat dilatih untuk memposisikan dirinya sebagai

ilmuan dan pelaku sains. Pendidik juga dapat merancang lingkungan belajar yang
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optimal serta memberikan dukungan dalam proses belajar mereka. Dengan

demikian siswa dapat mempelajari sains jauh lebih optimal.

Kajian lebih lanjut dilakukan untuk melihat apakah science motivation pada

diri siswa mempengaruhi pemahaman NoS mereka. Hasil analisis korelasi

menunjukkan bahwa science motivation dan nature of science memiliki koefisien

korelasi sebesar 0.068 atau sebesar 6.8% dengan signifikansi sebesar 0.472

sehingga disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara science motivation dan

pemahaman nature of science. Meskipun skor dari science motivation tergolong

baik nanum tetap saja pemahaman NoS siswa tergolong kurang. Kondisi ini

memunculkan pandangan bahwa adanya science motivasi saja belum cukup untuk

mengembangkan pemahaman nature of science pada siswa. Disamping itu

penguasaan NoS memiliki kompleksitas yang tinggi. Banyak aspek yang terlibat

didalamnya sehingga dibutuhkan usaha yang cukup besar untuk memahaminya.

Menguasai NoS berarti mengajarkan kepada siswa untuk bisa beraktivitas dan

berpikir layaknya seorang scientist (Abd-El-Khalick, 1998). Oleh karena itu,

untuk bisa menguasai NoS tidak bisa hanyak dengan dukungan motivasi saja.

Diperlukan berbagai upaya seperti penggunaan metode dan model pembelajaran

tertentu (misalnya discovery atau inkuiri), sarana dan prasarana laboratorium,

serta multimedia (Cahyani, 2014; Widiadnyana, 2014; Ayuningtyas, 2017;

Hermansyah, 2017). Beberapa faktor lain seperti keterampilan metakognitif,

kemampuan berpikir kritis, dan sikap juga terbukti mempengaruhi pemahaman

siswa dalam sains (Yunita, 2013; Antika, 2015; Wicaksono 2016). Terlebih lagi

dari hasil analisis angket science motivation dapat diketahui bahwa tidak semua

siswa berminat untuk berkarir di bidang sains. Mereka mengikuti pembelajaran

sains hanya berfokus pada nilai (aspek kognitif). Hal ini membuat siswa hanya

memperoleh informasi seputar sains saja tanpa bisa berpikir dan bertindak lebih

jauh didalam sains. Informasinya pun sebagian besar akan masuk ke short term

memory dan tidak akan bertahan lama dipikiran siswa. Hal inilah yang dapat

mendorong rendahnya penguasaan NoS siswa. Oleh karena itu banyak aspek yang

harus dikembangkan didalam pendidikan untuk mendukung penguasaan NoS. dan

hal ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik guru dan sekolah hingga

pihak keluarga.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi science motivation

dengan pemahaman NoS dari hasil analisis korelasi yang menunjukkan nilai

sebesar 0.068 atau 6.8% dengan nilai signifikansi 0,472. Hasil Penelitian juga

menunjukkan bahwa siswa memiliki skor science motivation dalam skala

cukup dengan nilai 348,70 atau 71.89%. Sedangkan untuk skor pemahaman

nature of science tergolong kurang dengan nilai 22,36.  Hal ini menunjukkan

bahwa siswa tidak diberdayakan untuk mengembangkan science motivation

dan nature of science

B. SARAN

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai science motivation dan

pemahaman NoS untuk siswa, terutama dalam aspek pengembangannya serta

cara meningkatkan science motivation dan pemahaman NoS melalui berbagai

strategi pembelajaran.
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LAMPIRAN



ANGKET SCIENCE MOTIVATION SISWA SMP SE-KOTA SEMARANG

Nama siswa :

Kelas/ Semester :

Sekolah :

Hari/tanggal :

Petunjuk pengisian :

1. Bacalah dengan teliti semua pernyataan. Pertimbangkan baik-baik pertanyaan yang

berkaitan dengan konteks motivasi sains pada diri masing-masing.

2. Pilihlah salah satu jawaban dengan jujur dalam kolom yang tersedia dengan memberi

tanda cheklist (√)

Keterangan skor pilihan jawaban:

1= Sangat Tidak Setuju

2= Tidak Setuju

3 = Cukup Setuju

4= Setuju

5= Sangat Setuju

1. Demography and Values of Career

◈ Berilah tanda✔ pada kolom jawaban yang anda pilih

1) Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan

2) Harapan Pekerjaan :…………………………….....

3) Berilah tanda (✔) pada kolom setuju atau tidak setuju yang berkaitan dengan alasan

anda memilih pekerjaan tersebut (dapat memilih lebih dari satu).

Alasan Memilih Pekerjaan

Pernyataan

Setuju
Tidak
Setuju

Karena dapat membantu dalam mengeksplorasi
kemampuan dan merasakan kepuasan.

Karena dapat mengerjakan berbagai macam pekerjaan
sekaligus.

Karena dapat menghasilkan banyak uang.



Alasan Memilih Pekerjaan

Pernyataan

Setuju
Tidak
Setuju

Karena dapat bekerja di tempat yang sama dalam waktu
yang lama.

Karena mendapat pengakuan dari orang lain.

Karena dapat membimbing orang lain untuk bekerja sama.

Karena dapat bekerja bersama orang lain.

Karena dapat memberikan bantuan kepada orang lain.

Karena dapat mengembangkan kemampuan diri.

Karena dapat mengekspresikan ide.

Karena dapat bekerja tanpa beban dan tekanan dari atasan.

2. Science motivation questionnaire (SMQⅡ)

Untuk lebih memahamiapa yang anda pikirkan dan bagaimana yang anda rasakan tentang

pelajaran IPA, silahkan menanggapi setiap pertanyaan berikut ini dari perspektif “ketika

aku berada dalam pembelajaran IPA......”

1 2 3 4 5

1. IPA yang saya pelajari sesuai dengan kehidupan
saya.

2. Belajar IPA menarik.

3. Belajar IPA membuat hidup saya lebih bermakna.

4. Saya ingin tahu penemuan-penemuan
terbarutentang IPA.

5. Saya menikmati belajar IPA.

6. Saya yakin dapat  mengerjakan tes IPA dengan
baik.



7. Saya yakin dapat mengerjakan proyek (praktikum)
pada laboratorium IPA dengan baik.

8. Saya percaya saya dapat menguasai ilmu dan
keterampilan IPA.

9. Saya percaya saya bisa mendapatkan nilai "A"
dalam IPA.

10. Saya yakin saya bisa memahami IPA.

11. Usaha saya dalam belajar ipa cukup memadai.

12. Saya belajar IPA menggunakan strategi dengan
baik.

13. Saya menghabiskan banyak waktu untuk belajar
IPA.

14. Saya mempersiapkan diri dengan baik untuk tes
IPA dan laboratorium.

15. Saya bekerja keras untuk mempelajari IPA.

16. Saya ingin mendapatkan hasil tes IPA lebih baik
dari siswa lain.

17. Mendapatkan nilai IPA yang baik di kelas hal
penting bagi saya.

18. Penting bagi saya mendapatkan nilai "A" dalam
pelajaran IPA.

19. Saya berpikir tentang nilai yang akan saya dapat
dalam IPA.

20. Mendapatkan nilai yang tinggi dalam tes IPA dan
laboratorium penting bagi saya.

21. Belajar IPA akan membantu saya mendapatkan
pekerjaan yang baik.

22. Mengetahui IPA akan memberikan saya
keuntungan berkarir.

23. Memahami IPA akan menguntungkan dalam karir
saya.

24. Karier saya akan melibatkan IPA.



25. Saya akan menggunakan keterampilan pemecahan
masalah IPA dalam karir saya.

3. New Ecological Paradigm(NEP)

1 2 3 4 5

1. Jumlah penduduk bumi mendekati ambang batas
kemampuan bumi untuk menopangnya.

2. Manusia memiliki hak untuk memodifikasi lingkungan
alam untuk memenuhi kebutuhan mereka.

3. Gangguan manusia terhadap keseimbangan alam sering
menimbulkan konsekuensi bencana.

4. Kecerdasan manusia akan menjamin bahwa bumi akan
tetap dapat ditinggali.

5. Manusia benar-benar merusak lingkungan.

6. Bumi memiliki banyak sumber daya alam yang
melimpah kalau kita mau belajar bagaimana
mengembangkan SDA tersebut.

7. Tanaman dan hewan memiliki hak yang sama seperti
halnya manusia untu hidup.

8. keseimbangan alam cukup kuat untuk mengatasi dampak
dari negara-negara industri modern.

9. Meskipun manusia mempunyai kemampuan
khusus,tetapi manusia masih tunduk pada hukum-hukum
alam.

10. Krisis ekologi yang dihadapi manusia saat ini sering
kali dibesar-besarkan.

11. Bumi seperti sebuah pesawat ruang angkasa dengan
ruang dan sumber daya yang sangat terbatas.

12. Manusia selalu berkeinginan untuk menguasai seluruh
alam.

13. Keseimbangan alam sangat rentan dan mudah
terganggu.



14.Manusia akhirnya akan belajar tentang bagaimana alam
bekerja untuk dapat mengendalikannya.

15. Jika segala sesuatunya berlanjut seperti saat ini, kita
akan segera mengalami bencana ekologi yang besar.

4. Penilaian motivasi kerja peminatan IPA  (elementary, middle, high school)

1 2 3 4 5

1. Saya mengetahui peluang dan jenis
pekerjaan melalui seminar atau kelas di
sekolah.

2. Saya mengetahui informasi mengenai
peluang kerja dari kegiatan
ekstrakurikuler di sekolah.

3. Saya mengetahui peluang dan jenis
pekerjaan melalui tes kepribadian di
sekolah.

4. Saya mengetahui peluang dan jenis
pekerjaan melalui konsultasi di sekolah.

5. Saya mengetahui peluang dan jenis
pekerjaan dari hasil mengikuti simulasi
pekerjaan di sekolah.

6. Saya mengetahui peluang dan jenis
perkerjaan untuk peminat jurusan IPA dari
guru jurusan IPA.

7. Saya mengetahui peluang dan jenis
perkerjaan untuk peminat jurusan IPA dari
buku pelajaran jurusan IPA.

8. Saya mengetahui peluang dan jenis
perkerjaan untuk peminat jurusan IPA dari
materi pembelajaran kelas IPA.

9. Saya mengetahui peluang dan jenis
perkerjaan untuk peminat jurusan IPA dari
program simulasi terkait jurusan IPA.

10. Pekerjaan terkait jurusan IPA dapat
menghasilkan banyak uang.

11. Pekerjaan terkait jurusan IPA
berpengaruh besar terhadap lingkungan
sosial.



12. Pekerjaan terkait jurusan IPA dapat
mendapatkan pengakuan dari orang lain.

13. Pekerjaan terkait jurusan IPA adalah
pekerjaan stabil dan dapat bekerja dalam
jangka waktu panjang.

14. Pekerjaan terkait jurusan IPA dapat
menjadi kesempatan untuk belajar dan
megembangkan diri.

15. Pekerjaan terkait jurusan IPA dapat
memberikan bantuan kepada orang lain.

16. Pekerjaan terkait Jurusan IPA merupakan
kesempatan untuk mengekspresikan ide.

17. Pekerjaan terkait jurusan IPA adalah
pekerjaan yang dilakukan bersama dengan
orang lain, bukan hanya diri sendiri.

18. Pekerjaan terkait jurusan IPA merupakan
kesempatan untuk mengembangkan
kemampuan diri.

19. Saya percaya dapat memperoleh nilai
yang memuaskan dari pelajaran IPA.

20. Saya yakin dapat mengerjakan soal ujian
mata pelajaran IPA. dengan baik.

21. Saya percaya melalui mata pelajaran IPA
saya dapat mematangkan pengetahuan
dan keahlian.

22. Saya yakin dapat menguasai mata
pelajaran IPA.

23. Saya yakin dapat menerapkan ilmu saya
di bidang mata pelajaran IPA.

24. Saya percaya dapat memperoleh
kesuksesan melalui pekerjaan terkait
bidang IPA.

25. Saya percaya dapat meraih cita-cita saya
untuk bekerja di bidang terkait IPA.

26. Saya percaya dapat beradaptasi dengan
baik di lingkungan pekerjaan terkait
bidang IPA.

27. Saya percaya dapat mengerjakan
pekerjaan terkait bidang IPA dengan baik.



28. Saya merasakan kesenangan dipekerjaan
terkait bidang IPA.

29. Saya memiliki ketertarikan terhadap
pekerjaan di bidang IPA.

30. Saya akan bekerja dengan senang hari
dipekerjaan terkait bidang IPA.

31. Orang tua selalu mendengarkan keluh-
kesah saya terhadap pekerjaan terkait
bidang IPA.

32. Orang tua memahami keputusan saya
memilih pekerjaan terkait bidang IPA.

33. Orang tua mempercayai keputusan saya
memilih pekerjaan terkait bidang IPA.

34. Orang tua menghormati cerita saya
tentang pekerjaan terkait bidang IPA.

35. Orang tua menerima keputusan saya
memilih pekerjaan terkait bidang IPA.

36. Saya memiliki tujuan yang jelas terhadap
pekerjaan terkait bidang IPA.

37. Saya mengetahu dengan jelas pekerjaan
terkait bidang IPA yang dapat saya
kerjakan dengan senang hati.

38. Saya memiliki alasan yang jelas untuk
memiliki pekerjaan terkait bidang IPA.

39. Saya menganalisis pekerjaan terkait
bidang IPA yang saya impikan dengan
jelas dan rinci.

5. Academic self concept
Berikut adalah penilaian mengenai persepsi anda terhadap diri anda sendiri.
Berilah hanya satu tanda pada skala pengukuran apakah anda lebih memiliki minat ke IPS
atau IPA .

Minat
IPS

3 2 1 0 1 2 3 Minat
IPA

Tulislan penjelasan mengenai penilaian anda terhadap diri sendiri pada kolom di bawah ini.



Ttd dan nama terang

(……………………….)



SOAL ESSAY/URAIAN UJI COBA PEMAHAMAN NATURE OF SCIENCE (NOS) SISWA

SMP NEGERI SE-KOTA SEMARANG

1. Perhatikan tabel di bawah ini! Pada tabel tersebut terdapat 2 Teori Evolusi yang

berbeda, yaitu menurut J.B. Lamarck dan Charles Darwin

J.B. Lamarck Charles Darwin

Menurut Lamarck, jerapah pada mulanya

berleher pendek. Karena sering digunakan

untuk menggapai pucuk dedaunan yang

semakin tinggi, maka leher jerapah

menjadi panjang. Lamarck menjelaskan

bahwa pucuk di bagian bawah telah habis

dimakan, sehingga untuk mempertahankan

hidup maka jerapah harus menjangkau

pucuk dedaunan yang tinggi.

Menurut Darwin, jerapah pada mulanya

ada yang berleher panjang dan ada yang

berleher pendek. Jerapah yang berleher

pendek tidak mampu bertahan hidup

karena kalah dalam berkompetisi dengan

jerapah berleher panjang untuk

memperoleh makanan berupa dedaunan

pada pohon yang tinggi.  Akibatnya

populasi jerapah berleher pendek

menjadi punah dan tinggal populasi

jerapah berleher panjang yang mampu

bertahan hidup di lingkungannya

Petunjuk :

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan
2. Isilah identitas diri pada lembar jawaban yang telah

disediakan
3. Bacalah soal dengan teliti
4. Kerjakan 7 (tujuh) butir soal di bawah ini dengan jelas dan

tepat pada lembar jawaban yang telah disediakan



Setelah kalian mengamati dan memahami teori evolusi di atas. Apakah kalian percaya

bahwa teori itu dapat berubah? Jelaskan jawaban kalian! Lalu mengapa kita harus

mempelajari teori yang dibuat oleh para ahli meskipun suatu saat teori tersebut akan

berubah?

2. Perhatikan gambar di bawah ini!

Para ilmuwan mengamati irisan bawang merah dan terlihat seperti gambar di atas.

Bagaimanakah para ilmuwan dapat melihat bentuk sel tersebut? Jelaskan jawaban kalian!

3.

Menurut kalian, apakah Teori Ilmiah dan Hukum Ilmiah adalah sesuatu yang

berbeda? Berikan penjelasan dan contoh untuk menggambarkan jawaban yang

kalian berikan!

4.

Apakah Ilmu Pengetahuan dan Seni itu sama? Apakah keduanya justru berbeda?

Berikan alasannya!

TEORI
ILMIAH

HUKUM
ILMIAH

ILMU PENGETAHUAN SENI



Jelang musim hujan, Sungai
Aji di depan Pasar Gladag Kaliwungu,
Kendal kondisinya semakin kotor.
Hal ini lantaran warga sekitar dan
pedagang pasar memanfaatkan
sungai ini sebagai tempat
pembuangan sampah. Padahal, setiap
musim hujan, sungai ini selalu meluap
dan mengakibatkan banjir tahunan.

5. Perhatikan gambar di bawah ini!

Dalam suatu percobaan apakah ilmuwan juga menggunakan kreativitas dan

imajinasi mereka selama dan setelah melakukan percobaan? Berikan alasan serta

contohnya!

6.

Dari kasus di atas, seseorang mengatakan bahwa ”Lingkungan dapat rusak karena ulah

manusia.” Menurut pendapat kalian, apakah pernyataan tersebut termasuk Pengetahuan

Ilmiah atau Pendapat Ilmiah? Adakah perbedaan antara Pengetahuan Ilmiah dan

Pendapat Ilmiah? Jelaskan!

7. Perhatikan gambar di bawah ini!

Teori Abiogenesis:

Belatung berasal dari
daging yang membusuk.

Teori Biogenesis : Belatung pada stoples I
bukan berasal dari daging yang membusuk,
tetapi berasal dari telur lalat yang hinggap
disitu.

Sumber:

http://news.neocorporations.com
/2015/12/13/sungai-kaliwungu-kendal-makin



Menurut Teori Abiogenesis asal usul kehidupan berawal dari benda mati, sedangkan

menurut Teori Biogenesis asal usul kehidupan berawal dari kehidupan sebelumnya.

Apakah kedua pernyataan tersebut berbeda? Mengapa terdapat pernyataan yang

berbeda jika para ilmuwan melihat percobaan dan data yang sama?
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