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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil observasi dan hasil pengamatan di sekolah SMA 

Negeri 17 Bandung. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi tergolong rendah.  

Metode pembelajaran yang digunakan pada saat KBM membuat siswa jenuh dan cenderung 

pasif. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adakah peningkatan hasil belajar 

menggunakan metode pembelajaran Interrupted Case Study, pada materi pokok protista. 

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen (Pre-Eksperimental Design). Desain 

penelitiannya adalah One-Group Pretest-Posttest Design. Subjek dari penelitian ini adalah 

siswa kelas X Mipa 1 di SMA Negeri 17 di Kota Bandung pada semester ganjil tahun ajaran 

2016-2017.Sebagai sampel adalah  kelas X Mipa 1 yang ditentukan dengan teknik purpossive 

sampling. Parameter yang diukur pada penelitian ini ialah hasil belajar siswa, mencakup 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Instrumennya berupa 20 soal pilihan ganda untuk 

mengukur ranah kognitif. Instrumen non-tes berupa rubrik dan studi kasus untuk mengukur 

ranah afektif dan psikomotor. Hasil penelitian didapatkan nilai rata-rata pretest sebesar 38,16 

dan rata-rata posttest sebesar 89,43. Uji hipotesis dan diperoleh hasil signifikan, karena t 

hitung > t tabel yaitu sebesar 21,57 > 2,73. Uji Gain di peroleh sebesar 0,78 sikategorikan 

sedang.  Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hipotesis Ho ditolak. Terdapat 

perbedaan yang signifikan antara siswa sebelum melakukan pembelajaran dengan metode 

pembelajaran Interrupted Case Study dengan nilai siswa yang sudah diberikan perlakuan 

pembelajaran menggunakan metode pembelajaran Interrupted Case Study. Ranah afektif dan 

psikomotor siswa menunjukan kriteria baik. Hal tersebut dapat dikatakan penggunaan metode 

pembelajaran Interrupted Case Study dalam pembelajaran Biologi pada konsep Protista 

mampu memecahkan masalah dan meningkatkan hasil belajar siswa. 
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