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ABSTRAK 

 

Analisis Keterampilan Proses Sains Melalui Pembelajaran Berbasis 

Praktikum Mata Pelajaran IPA Pada Peserta Didik 

Kelas VIII di MTs Negeri 1 Bandar Lampung 

 

 

 

Oleh  

Peby Hardiyanti 

 

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, menjadi tolak ukur 

bagi pendidikan yang terus berkembang, tidak terkecuali pada Ilmu Pengetahuan 

Alam. IPA sangat mengedepankan adanya suatu proses. Keterampilan proses 

sains sangat penting untuk dimiliki bagi peserta didik dalam proses pembelajaran 

karena dapat menjadikan peserta didik lebih kreatif dan berfikir logis dalam 

memecahkan masalah. Keterampilan proses sains dapat digali melalui 

pembelajaran berbasis praktikum. Pembelajaran berbasis praktikum dapat 

membuat peserta didik  berperan aktif dalam mengembangkan potensi dan 

kemampuan yang ada pada dirinya.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan proses sains 

peserta didik kelas VIII pada pelaksanaan praktikum IPA di MTs Negeri 1 Bandar 

Lampung. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Tehnik 

pengumpulan data menggunakan lembar observasi, wawancara dan angket. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 kelas yang diperoleh 

menggunakan teknik Purposive Sampling. Pada penelitian ini menggunakan 

triangulasi yang berupa triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang keterampilan proses sains peserta 

didik melalui pembelajaran berbasis praktikum mata pelajaran IPA pada peserta 

didik kelas VIII di MTs N 1 Bandar Lampung,  yang diperoleh peneliti dari 

lembar observasi, wawancara, dan angket maka dapat disimpulkan bahwa 

gambaran keterampilan proses sains peserta didik melalui pembelajaran berbasis 

praktikum berada pada kriteria baik. 

 

 

Kata kunci : Keterampilan proses sains, Praktikum, Sistem Peredaran Darah  
 
 
 
 
 
 
 
 



  



  



MOTTO 

 

 

 

                             

   

 

 
Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 

hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. (Al-Israa: 

36) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hakikatnyaketerampilan proses sains sangat penting dimiliki oleh peserta didik, 

untuk bekal dan latihan dalam menghadapi tuntutan era globalisasi saat ini, karena 

peserta didik dilatih untuk berpikir logis dalam memecahkan  masalah. Dengan 

KPS dapat membuat peserta didik membentuk konsep diri, dan cara bagaimana 

mempelajari sesuatu serta dapat membantu peserta didik mengembangkan dirinya 

sendiri. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tidak lepas dengan kegiatan 

praktikum, seorang pendidik harus mengenalkan kegiatan praktikum kepada 

peserta didik sehingga peserta didik berperan aktif mengetahui secara langsung 

tidak hanya teori yang  disampaikan  dalam proses belajar mengajar.  

KegiatanApraktikumAmerupakan bagian yang  tidak terlepasketika peserta didik 

belajarilmu sains. Aktivitas praktikum menjadi pembelajaran tersendiri bagi 

peserta didik dalam melakukan eksperimen serta mengalami sendiri sesuatu yang 

dipelajari. Dengan diadakannya pembelajaran melalui praktikum diharapkan dapat 

meningkatkan pengalaman baru bagi peserta didik itu sendiri serta dapat 

mengukur kemampuan keterampilan proses sains dalam praktikum tersebut. Oleh 

karena itu, pentingnya melakukan pengukuran terhadap kemampuan keterampilan 

proses sains sejak peserta didik memasuki jenjang sekolah menengah pertama 

karena dapat  membuat peserta didik  menerapkan serta mengembangkan sikap 

ilmiah.  
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Pendidikan merupakan kebutuhanAutama bagi setiap manusia karena dengan 

adanya pendidikan manusia dapat terus belajar dan memahami berbagai masalah 

serta dapat mendorong potensi dirinya, sehingga dapat menanggulangi 

permasalahan dan terpenuhi kebutuhan hidupnya.UNESCO melaporkan bahwa 

pendidikan harus memenuhi empatPpilarApendidikan, yaituAlearningAtoAknow, 

learningAtoAdo, learningAtoAbe, danAlearningAto 

liveAtogether.1Harapannya,dengan adanya pilarApendidikan peserta didik dapat 

tumbuh dan berkembang menjadi individu yang utuh dan menyadari akan hak dan 

kewajiban yang harus dijalankan, serta kemampuan dalam penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sebagai bekal dalam melangsungkan hidupnya. 

Fungsi dan tujuan pendidikan telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan dalam pasal II 

ayat 3, dinyatakan pendidikan mempunyai fungsi dan tujuan sebagai berikut : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.2 

 

Salah satu yang ditekankan sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan di atas, 

yaitu mampu mengembangkan peserta didik yang berilmu yang dapat membantu 

dan mengatasi suatu permasalahan dan memberi jalan terang dalam memberikan 

petunjuk, pengarahan dan saran.Ilmu merupakan hal penting yang harus dimiliki 

                                                           
1
Faud Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 4. 

2
Undang-Undang No, tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, 20, 8. 
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oleh peserta didik. Maka dari itu dalam dalam Al-Qur‟an  menjelaskan tentang 

pentingnya Ilmu Pengetahuan yang tertuang dalam Al-Qur‟an surah Al-Mujadilah 

11 yang berbunyi : 

                  

                

  

Artinya :Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu". MakaAberdirilahAniscaya Allah akan meninggikan orang-

orangAyang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuanAbeberapaAderajat. Dan Allah maha mengetahui.3 

 

Beberapa ajaran Islam yangmendapatkan tekanan  adalah perintah untuk belajar, 

menuntut ilmu pengetahuan. Belajar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah 

SWT di dalam Al-Qur‟an belajar untuk membaca (iqra). Pembelajaran  

menunjukkan  upaya  menciptakan  kondisi agar terjadi kegiatan  belajar. 

BerdasarkanAAl-Qur‟an surah Al-Mujadillah ayat 11 dijelaskan bahwa Allah 

SWT akan  mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu 

pengetahuan serta Allah SWT mengetahui apa saja yang kita kerjakan. Ayat diatas 

menjelaskan bahwa betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan  sehari-hari, tanpa 

ilmu semua perbuatan yang kita lakukan tidak akan bermakna. Untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan Allah SWT memerintahkan kita untuk mendatangi majlis salah 

                                                           
3
Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan (Jakarta: Pondok Kelapa, 2016). 
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satu majelis yang   mendatangkan sumber ilmu pengetahuan dapat kita peroleh di 

lembaga pendidikan. 

Chairul Anwar menyatakan bahwa belajarAtidak sekedar melibatkan 

stimulusAdan respons tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat 

kompleks.4Sedangkan  respons peserta didik dalam  proses belajar   mengajar 

harus  digali  karena  kebanyakan  peserta didik tidak terlalu merespon apa yang  

disampaikan pendidik. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran yang hanya  

didalam  kelas  saja,  membuat  peserta didik cepat merasa bosan. Maka dari  itu  

perlu  adanya  tindakan  yang tepat diharapkan dengan diadakan  pembelajaran  

melalui praktikum  yang dilakukan  di laboratorium dapat  membuat  peserta didik  

lebih  merespons dalam  proses tersebut. Tidak hanya itu  dengan  praktikum 

diharapkan   peserta didik dapat  membuktikan teori yang ada, sedangkan yang 

selama ini pembelajaran hanya dengan mendengarkan  penjelasan  dari pendidik.  

      Kenyataannya dalam dunia pendidikan saat ini ditemukan masalah  yang harus 

dibenahi ialah mutu pendidikan yang berkaitan dengan kualitas keterampilan 

proses sains yang dapat dikategorikan masih kurang. Sebagian besar tenaga 

pendidik yang kurang memahami arti pentingnya keterampilan proses sains bagi 

peserta didik hal ini didukung bahwa keterampilan proses sains perlu dilatih 

kepada peserta didik karena keterampilan proses sains memberikan kepada peserta 

didik pengertian yang tepat tentang hakikat ilmu pengetahuan.5Sebagai gambaran 

                                                           
4
Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Komtemporer, ed. oleh Diva 

Press (Yogyakarta, 2017). 
5
Liliasari Muh. Tanwil, Keterampilan-Keterampilan Sains dan Inmplementasi Dalam 

Pembelajaran IPA (Makassar: UNM, 2014), 8. 
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kualitas pendidikan yang harus segera dibenahi secara keseluruhan baik dalam 

pengetahuan, sikap maupun keterampilan agar pembangunan disegala bidang 

dapat segera terlaksana. Dalam hal ini sangat jelas sebagai calon pendidik yang 

nantinya menghadapi era globalisasi dengan teknologi semakin canggih kita perlu 

menyiapkan persiapan yang matang agar peserta didik dapat bersaing di Negara 

lain, bahwasanya memiliki kemampuan keterampilan proses sains sangat 

dibutuhkan untuk bekal menghadapi era globalisasi yang semakin canggih, 

keterampilan proses sains membangun peserta didik untuk aktif dalam 

pembelajaran, dan mendapatkan pengetahuan baru bagi dirinya sendiri untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

      Hasil studi PISA (Programme For International Student Assessment) 

menunjukkan tingkat literasi sains siswa di Indonesia berada pada urutan 

terendah. Terhitung dalam lima tahun terakhir pada tahun 2015 Indonesia menjadi 

urutan ke-62 dari 70 negara hal ini membuktikan bahwa pencapaian Indonesia 

masih di bawah rata-rata dengan demikian peserta didik Indonesia baru 

mengetahui kemampuan mengenali sejumlah fakta dasar saja, tetapi belum 

mampu mengkomunikasikan dan mengaitkan kemampuan itu dengan topik sains. 

Terutama dalam menerapkan konsep-konsep yang bersifat kompleks dan abstrak. 

Oleh karenanya sangat diharapkan peserta didik memiliki keterampilan proses 

sains agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

      Serta hasil riset OECD (2012) menunjukkan Indonesia memiliki kemampuan 

sains pada peringkat 64 dari 65 negara, dalam hal ini  pembelajaran sains 

memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas 
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sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi globalisasi dalam bidang 

IPTEK. 6  Sedangkan kenyataan saat ini pembelajaran sains serta kemampuan 

proses sains peserta didik Indonesia dapat dikatakan masih sangat minim.  

Keterampilan  proses sains memiliki hubungan dengan literasi sains, jika 

keterampilan  proses sains terus di gali pada diri peserta didik maka literasi sains 

akan muncul. Keterampilan proses sains ialah kemampuan peserta didik dalam 

menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan sains, serta 

menemukan ilmu pengetahuan. Sedangkan literasi sains adalah kemampuan 

seseorang untuk memahami sains, mengkomunikasikan sains (lisan dan tulisan), 

serta menerapkan pengetahuan sains untuk memecahkan masalah sehingga 

memiliki sikap dan kepekaan yang tinggi terhadap diri dan lingkungannya dalam 

mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sains. Dari 

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan proses sains dibutuhkan 

agar peserta didik dapat mengkonstruksikan sendiri pengetahuan sains dan 

menerapkannya untuk masalah sains di kehidupan sehari-hari sesuai dengan 

hakikat literasi sains. National Science Teacher Assosiation mengemukakan 

bahwa seseorang yang memiliki literasi sains adalah orang yang menggunakan 

konsep sains, mempunyai keterampilan proses sains untuk dapat menilai dalam 

membuat keputusan sehari-hari misalnya berhubungan dengan orang lain, 

lingkungannya, serta memahami interaksi antara sains, teknologi, masyarakat, 

termasuk perkembangan sosial dan ekonomi.  

                                                           
6
Puji Kristiana Dewi dan M. Syaipul Hayat, “Analisis Keterampilan Proses Sains (KPS) 

siswa Kelas XI IPA se-Kota Tegal,” Seminar Nasional Hasil Penelitian 2016, 2016, 395–404. 
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      Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau sains di sekolah menengah pada 

umumnya menekankan pada penguasaan kompetensi melalui serangkain proses 

ilmiah. Bidang sains menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk memahami 

konsep dan proses ilmiah  karena dalam bidang sains terdapat banyak fenomena, 

peristiwa, dan fakta yang dapat ditemukan dan diselidiki. Oleh karena itu 

pembelajaran sains menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 

langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses sains. 

Keterampilan proses sains adalah keterampilan intelektual yang dimiliki yang 

digunakan para ilmuwan dalam meneliti fenomena alam. 7 Dengan kata lain, 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam terjadi apabila peserta didik terlibat aktif 

dalam menggunakan proses mentalnya agar mereka memperoleh pengalaman, 

sehingga memungkinkan mereka untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip 

tersebut. Proses-proses mental itu misalnya mengamati, menanya, merumuskan 

masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, melaksanakan 

eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, serta 

menyajikan hasil kerjanya. 

      Pembelajaran berbasis praktikum mengajak peserta didik  untuk dapat 

berperan aktif dalam mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada pada 

dirinya.  Bentuk peran aktif ini dikondisikan oleh guru melalui praktikum yang 

diadakan di laboratorium, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih 

menyenangkan karena peserta didik terlibat langsung dalam mengkonstruksi 

pengetahuan yang mereka dapatkan. Selain itu dalam pembelajaran berbasis 

                                                           
7

Agil Lepiyanto, “Analisis Keterampilan Proses Sains Pada Pembelajaran Berbasis 

Praktikum,” BIOEDUKASI (Jurnal Pendidikan Biologi) 5, no. 2 (2017): 3. 
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praktikum pendidik sebagai fasilisator diharapkan mampu menumbuhkan sikap 

aktif peserta didik dalam memanfaatkan segala sumber belajar yang mereka 

butuhkan agar menjadi lebih berdaya guna bagi peserta didik.Dalam melakukan 

praktikum peserta didik pasti melakukan pengamatan secara langsung di dalam 

ruang laboratorium. Adapun Al-Qur‟an yang menjelaskan pengamatan di dalam 

semesta yaitu Al-Qur‟an surah An-Nahl Ayat 79 :  

                       

  

Artinya :Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan 

terbang diangkasa bebas. tidak ada yang menahannya selain daripada 

Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang beriman.8 

      Berdasarkan Al-Qur‟an surah An-Nahl Ayat 79 di atas menjelaskan bahwa 

ketika burung-burung itu menutup sayapnya atau membuka sesungguhnya Allah 

SWT yang menciptakan burung yang membuatnya dapat terbang, Dia 

menciptakan pula angkasa yang memudahkan burung-burung terbang di sana dan 

Dia yang menahannya agar tidak jatuh, yakni tanda yang menunjukkan sempurnya 

kebijaksanaan Allah, sebagai mahkluk ciptaan-Nya kita harus banyak bersyukur 

telah diberikan nikmat yang sangat banyak dan salah satunya nikmat untuk 

melihat burung-burung terbang di angkasa.  

                                                           
8
RI, Al-Quran Dan Terjemahan, 279. 
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      Ottander dan Grelsson menyatakan bahwa kegiatan laboratorium atau 

praktikum  merupakan bagian  pokok terpenting dalam pembelajaran sains.9 Pada 

dasarnya kegiatan praktikum merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk 

melatih peserta didik dalam mengembangkan keterampilan proses sains. Dalam 

pendidikan sains kegiatan laboratorium merupakan bagian integral dari kegiatan 

belajar mengajar, hal ini menunjukkan bahwa pentingnya peranan kegiatan 

laboratorium untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan di laboratorium 

memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami apa yang mereka 

pelajari baik teori yang disampaikan melalui pendekatan kerja ilmiah.   

      Berkaitan pernyataan diatas bahwasanya  keterampilan proses sains penting 

serta untuk  menunjungnya diadakan pembelajaran berbasis praktikum, maka dari 

itu perlu digali secara menyeluruh kemampuan-kemampuan proses sains dalam 

kegiatan praktikum, agar dapat dijadikan dasar aspek yang dilatih dalam 

kepentingan pendidikan. Khususnya bagi peserta didik seberapajauh 

kegiataneksperimendalammemperluaskemampuanketerampilan proses guna 

pembaruan dan peningkatan dimasa yang akandating. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPA Ibu Siti Zainab di 

MTs Negeri 1 Bandar Lampung dalam pembelajaran IPA sudah berjalan dengan 

baik. Pada saat proses pembelajaran guru melakukan banyak metode 

pembelajaran yang bervariasi sehingga peserta didik mudah memahami dengan 

materi yang disampaikan dan juga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

                                                           
9
Djohar Maknun dkk., “Keterampilan esensial dan kompetensi motorik laboratorium 

mahasiswa calon guru biologi dalam kegiatan praktikum ekologi,” Jurnal Pendidikan IPA 

Indonesia 1, no. 2 (2012): 141–48, https://doi.org/10.15294/jpii.v1i2.2131. 
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Selain menggunakan metode dan media pembelajaran guru juga masih 

menggunakan metode konvesional yaitu seperti metode ceramah karena terkait 

dengan materi yang memang harus disampaikan secara rinci dan jelas dengan 

metode ceramah. Sedangkan pada pelaksanakan praktikum guru tidak hanya 

memanfaatkan laboratorium untuk praktikum akan tetapi guru juga menggunakan 

lingkungan sekitar untuk mengamati hal-hal yang mengenai pelajaran yang telah 

dipelajari berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. 10 

      Pada saat wawancara peneliti juga menanyakan tentang keterampilan proses 

sains guru sudah mengenal tentang keterampilan proses sains akan tetapi belum 

diterapkan pada saat praktikum berlangsung. Semua penilaian praktikum yaitu 

mengukur kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik dan guru melakukan 

proses penilaian sudah mengukur secara bersama-sama ketiga aspek tersebut pada 

saat praktikum. Dan hal ini ditinjau dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Zainab 

beliau mengatakan bahwa disekolah ini belum ada yang melakukan penelitian 

mengenai analisis keterampilan proses sains. Menurut beliau keterampilan proses 

sangat penting bagi peserta didik dalam proses pembelajaran sebab sebagai bekal 

untuk membangun membangun pribadi yang saintis, penanaman sikap dan 

perkembangan ilmu pengetahuan sertamemberikan arah pembelajaran sains yang 

dipelajari. Keterampilan prosesmemberikan kesempatan peserta didik untuk 

bekerja dengan ilmu pengetahuan,tidak sekedar menceritakan atau mendengarkan 

saat pembelajaran. 

                                                           
10

Guru IPA, Wawancara dengan peneliti (Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandar 

Lampung: Selasa, Mei pukul 09:00 WIB, 2019). 
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      Tetapi walaupun dianggap penting keterampilan proses sains belum diukur 

sama sekali maka dari itu, peneliti memilih pembelajaran berbasis praktikum 

diharapkan dapat melatih peserta didik dalam mengembangkan keterampilan 

dasar, seperti menggunakan alat, mengukur, dan mengamati. Maka dari itu 

pembelajaran berbasis laboratorium sebagai salah satu cara yang diharapkan dapat 

membantu peserta didik dalam meningkatkan keterampilan proses sains yang 

dapat membangun karakter peserta didik. Keterampilan proses sains sebagai 

pendekatan dalam pembelajaran sangat penting karena menumbuhkan  

pengalaman dalam proses belajar. Pengalaman yang dimaksudkan berupa bekal 

untuk menggunakan metode ilmiah dalam memperoleh pengetahuan baru atau 

mengembangkan pengetahuan yang telah dimilikinya melalui kegiatan praktikum, 

karena melalui kegiatan praktik peserta didik akan terlibat dalam penggunaan alat 

dan bahan, pengukuran, dan penyusunan. 

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara diatas bahwa guru belum mengukur 

secara jelas keterampilan proses sains peserta didik pada saat melakukan 

praktikum, dalam hal ini  upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai  “Analisis 

Keterampilan Proses Sains Melalui Pembelajaran Berbasis  Praktikum  Mata  

Pelajaran  IPA Pada Peserta  Didik  Kelas  VIII  Di Mts N 1 Bandar 

Lampung”hasil akhir yang diharapkan dengan menganalisis keterampilan proses 

sains peserta didik dapat mengatahui sejauh mana keterampilan proses sains 

peserta didik dalam melaksanakan praktikum, dengan melakukan pembelajaran 

berbasis praktikum diharapkan peserta didik dapat terlibat langsung dalam 



12 
 

pembelajaran dan mampu membangun konsep-konsepdari materi yang diajarkan, 

termotivasi dalam belajar, serta untuk meningkatkan peserta didik dalam 

menemukan hal yang baru untuk dijadikan pengetahuan baru bagi dirinya sendiri. 

B. Fokus Penelitian 

     Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka 

fokus penelitian ini adalah: 

1. Pembelajaran berbasis praktikum digunakan untuk mengetahui 

keterampilan  proses sains peserta didik pada saat melaksanakan  

praktikum . 

2. Penelitian keterampilan proses sains yang diteliti yaitu, mengamati, 

mengelompokkan, meramalkan, mengajukan pertanyaan, melaksanakan 

percobaan, menyimpulkan data, dan mengkomunikasikan.  

3. Materi yang digunakan dalam penelitian yaitu sistem peredaran darah 

dengan melakukan praktikum uji golongan darah.  

C. Rumusan Masalah  

      Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka rumusan masalah yaitu 

“Bagaimana keterampilan proses sains peserta didik kelas VIII pada pelaksanaan 

praktikum IPA di MTs Negeri 1 Bandar Lampung ? 

D. Tujuan Penelitian  

     Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterampilan proses sains 

peserta didik kelas VIII pada pelaksanaan praktikum IPA di MTs Negeri 1 Bandar 

Lampung. 



13 
 

F. Manfaat Penelitian  

1. Peserta didik  

       Bagi peserta didik dapat mengetahui keterampilan proses sains dan 

diharapkan peserta didik dapat memunculkan keterampilan proses sains pada 

setiap pelaksaaan praktikum yang dilakukan.  

2. Guru 

        Bagi guru diharapkan  dapat menerapkan pembelajaran berbasis praktikum 

serta mengukur kemampuan keterampilan proses sains untuk mengetahui 

kemunculan pada setiap ragam indikator keterampilan proses sains peserta didik 

pada saat praktikum berlangsung.  

3. Peneliti  

Bagi peneliti diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh serta dapat 

dijadikan sebagai bahan kajian bersama untuk rujukan di sekolah. 

4. Pembaca 

         Bagi pembaca dapat memberikan informasi atau referensi dalam melakukan 

penelitian lainnya dan yang berkaitan dengan keterampilan proses sains. 
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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus 

1. Hakikat Pembelajaran Sains  

Ilmu Pengetahuan Alam berasal dari bahasa inggris yaitu natural science 

yang artinya ilmu tentang alam, atau ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-

peristiwa alam.11IPA pada hakikatnya dibangun atas dasar produk ilmiah, proses 

ilmiah dan sikap ilmiah.12 Sulistyorini menyatakan dalam proses pembelajaran 

IPA harus mengandung tiga dimensi yaitu: IPA sebagai produk, merupakan 

akumulasi hasil upaya para perintis sains terdahulu dan umumnya telah tersusun 

secara lengkap dan sistematis dalam buku teks, IPA sebagai proses, merupakan 

metode untuk memperoleh pengetahuan atau merupakan proses untuk 

mendapatkan sains, dan IPA sebagai pemupukan sikap.13 

Sains merupakan suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapannya 

secara umum terbatas pada gelaja-gelaja alam, lahir dan berkembang melalui 

metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah 

seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur dan sebagainya.14Sains mempelajari alam 

semesta, benda-benda yang ada dipermukaan bumi, didalam perut bumi dan diluar 

                                                           
11

Ai Hayati Rahayu dan Poppy Anggraeni, “Analisis Profil Keterampilan Proses Sains 

Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Sumedang,” Jurnal Pesona Dasar 5, no. 2 (2017): 22. 
12

Amanah Ayu Pratama, “STUDI KETERAMPILAN PROSES SAINS PADA 

PEMBELAJARAN FISIKA MATERI GETARAN DAN,” Jurnal Inovasi dan Pembelajaran 

Fisika 1, no. 2 (2014): 137. 
13

Rahayu dan Anggraeni, “Analisis Profil Keterampilan Proses Sains Siswa Sekolah 

Dasar di Kabupaten Sumedang,” 23. 
14

Trianto, Model Pembelajaran Terpadu: Konsep, Strategi dan Implementasinya Dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KPS) (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 136–37. 
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angkasa, baik yang dapat diamati indera maupun yang tidak dapat diamati dengan 

indera.15 

Pembelajaran adalah proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh 

guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. 

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk membantu peserta didik 

melakukan kegiatan belajar.16 Pembelajaran sains tidak akan tercapai sempurna 

jika siswa hanya menonton pada guru yang menjelaskan dikelas, karena pada 

dasarnya pembelajaran sains adalah pembelajaran yang berkaitan dengan cara 

mencari tahu dan memahami tentang alam secara sistematik, sehingga sins bukan 

hanya penguasaan tentang kumpulan pengetahuan yang berupa prinsip-prinsip, 

fakta-fakta, serta konsep-konsep saja tetapi juga berupa penemuan. Berdasarkan 

hal tersebut jelas bahwa, ilmu pengetahuan alam bukan hanya produk tetapi 

proses. Untuk mengetahui keberhasilan suatu proses yang dicapai dapat diukur 

dan dievaluasi melalui tes prestasi belajar sehingga tingkat keberhasilan belajar 

akan diketahui.17 

2. Pembelajaran IPA Dengan Praktikum  

Pembelajaran praktikum dapat melatih siswa dalam menemukan 

kebenaran atau fakta dalam suatu konsep pembelajaran, dimana dalam proses 

penemuan tersebut siswa akan menjalani proses pencarian, proses tersebutlah 

                                                           
15

Trianto, 136. 
16

Isjoni, Cooperative Learning, Efektifitas Pembelajaran Kelompok (Bandung: Alfabeta, 

2010), 11. 
17

Syaiful Bahri Djamarah Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), 106. 
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yang akan melatih siswa memunculkan keterampilan-keterampilan lainnya seperti 

diskusi dan memecahkan masalah.18 

Villain seperti dikutip Rustaman dan Wulan pembelajaran praktikum ialah 

siswa mampu membangun konsep secara bermakna dengan cara menghubungkan 

hasil pengamatan dan teori yang sudah dipelajari sebelumnya, siswa juga dapat 

memecahkan permasalahan-permasalahan sains dengan cara melakukan kegiatan 

praktikum di laboratorium.19Praktikum merupakan bagian dari pengajaran yang 

bertujuan agar peserta didik mendapatkan kesempatan untuk menguji dan 

melaksanakan dikeadaan nyata apa yang diperoleh dari teori. Dalam menerima 

suatu berita kita harus mengetahui kebenaran dari berita atau informasi tersebut. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al- Hujurat Ayat 6: 

                           

      

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”20 

Dari ayat diatas Allah memberitahu bahwa kita harus memeriksa berita 

yang baru atau baru kita ketahui berita tersebut agar tidak terjadi musibah pada 

                                                           
18

Syaiful Bahri Djamarah Aswan Zain, 100. 
19

Nuryani Rustaman, Strategi Belajar Mengajar Biologi (Jakarta: Universitas Pendidikan 

Indonesia, 2013), 9. 
20

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: CV. Dipenegoro, 

2012), 517. 
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suatu kaum, dari ayat diatas sudah jelas bahwa segala sesuatu yang baru diketahui 

kita tidak akan tau itu benar atau tidak sebelum kita memeriksanya, hal ini 

merupakan suatu acuan dalam pembelajaran IPA dimana peserta didik tidak akan 

mengetahui materi yang diberikan jika hanya diberikan teori-teorinya saja. 

Pembelajaran berbasis praktikum juga dapat membuat peserta didik 

memiliki ingatan yang lama, hal tersebut tentunya karena berasal dari 

pengalaman-pengalaman berupa pengalaman yang terorganisasi pada saat kapan 

dan dimana kejadian tersebut terjadi yang dialami sendiri secara personal. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Slavin seperti dikutip Baharudin dan Wahyun, 

bahwa long term memory dibagi menjadi tiga bagian yang salah satunya adalah 

episodic memory, sebagai ingatan jangka panjang yang memuat gambar-gambar 

dan pengalaman-pengalaman yang tersusun pada saat kapan dan dimana 

pengalaman tersebut terjadi.21Sehingga nantinya peserta didik akan lebih dapat 

mengetahui dan memahami dalam pembelajaran IPA yang dapat diterapkan dalam 

kehidupan yang nyata. 

Muna seperti dikutip Maya Agustina kegiatan praktikum IPA adalah 

kegiatan yang dilakukan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip baru bagi 

siswa yang didasarkan pada konsep atau prinsip IPA yang telah ada dan 

dirumuskan oleh para ahli dibidang IPA, apabila ditinjau dari segi siswa maka 

kegiatan praktikum inii adalah kegiatan untuk menemukan konsep atau prinsip, 

dan bila ditinjau dari segi ahli, maka kegiatan ini adalah proses verifikasi konsep 

                                                           
21

Baharudin dan Esa Nur Wayuni, Teori Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2007), 106. 
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atau prinsip. Praktikum ini sendiri merupakan salah satu metode pembelajaran 

yang dapat menumbuh kembangkan rasa ingin tahu siswa, aktif, kreatif, inovatif, 

dan kejujuran ilmiah dalam menghadapi suatu masalah dalam realita kehidupan.22 

Adapun tujuan pembelajaran berbasis praktikum yang tetulis dalam buku 

Nursalam :23 

a. Memahami, menguji dan  menggunakan berbagai konsep utama dari program 

teoritis untuk diterapkan pada praktik.  

b. Pembelajaran praktikum memungkinkan peserta didik belajar sambil 

melakukan sendiri  

c. Menemukan berbagai prinsip dari mengembangkan wawancara melalui latihan 

praktik yang bertujuan untuk menerapkan ilmu-ilmu dasar. 

d. Mempergnakan keterampilan memecahkan masalah. 

3. Peran Laboratorium Dalam Pembelajaran IPA 

Laboratorium adalah suatu tempat untuk mengadakan kegiatan percobaan, 

penyelidikan, penelitian atau riset ilmiah yang berhubungan dengan ilmu sains 

Kimia, Fisika, Biologi dan ilmu-ilmu lainnya.24Pengertian lain Menurut Sukarso 

laboratorium ialah suatu tempat dimana dilakukan kegiatan kerja untuk 

menghasilkan sesuatu. 25 Menurut Depdiknas Laboratorium merupakan tempat 

untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba, 

                                                           
22

Maya Agustina, “Peran Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Dalam 

Pembelajaran IPA Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar (SD),” At-Ta’dib: Jurnal Ilmiah Prodi 

Pendidikan Agama Islam, 2018, 2. 
23

Nuryani Rustaman, Strategi Belajar Mengajar Biologi, 105. 
24

Ni Luh Putu Kertiasih, “PERANAN LABORATORIUM PENDIDIKAN UNTUK 

MENUNJANG PROSES PERKULIAHAN JURUSAN KEPERAWATAN GIGI POLTEKKES 

DENPASAR,” Jurnal Kesehatan Gigi (Dental Health Journal) 4, no. 2 (2016): 60. 
25

Kertiasih, 60. 
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penelitian dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi 

kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. 

Laboratorium merupakan wahana yang tepat untuk mengemangkan kerja ilmiah. 

Secara umum proses (kerja ilmiah) yang dilakukan fisikawan mencakup langkah 

sebagai berikut : 

a. Mengamati gejala yang ada (eksplorasi pustaka) 

b. Mengajukan pertanyaan mengapa gejala itu terjadi (merumuskan masalah) 

c. Membuat hipotesis untuk menjawab persolan yang diajukan atau menjelaskan 

alasannya  

d. Merencanakan suatu eksperimen dan melakukan eksperimen untuk menguji 

hipotesis  

e. Menarik kesimpulan apakah hipotesisnya benar atau tidak berdasarkan 

eksperimen yang dilakukan.26 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) tujuan pengadaan 

laboratorium diantaranya adalah meningkatkan kemampuan praktek peserta didik 

di laboratorium. Adapun tujuan penggunaan laboratorium IPA bagi peserta didik 

antara lain: 

a. Mengembangkan keterampilan (pengamatan, pencatatan data, penggunaan alat, 

dan pembuatan alat sederhana) 

b. Melatih bekerja cermat, serta mengenal batas-batas kemampuan pengukuran 

laboratorium  

                                                           
26

R. Ariesta, “Pengembangan perangkat perkuliahan kegiatan laboratorium fisika dasar II 

berbasis inkuiri terbimbing untuk meningkatkan kerja ilmiah mahasiswa,” Jurnal Pendidikan 

Fisika Indonesia 7, no. 1 (2011): 62. 
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c. Melatih ketelitian mencacat dan kejelasan melaporkan hasil percobaan.  

d. Melatih daya berfikir kritis, analitis melalui penafsiran eksperimen 

e. Memperdalam pengetahuan 

f. Mengemabangkan kejujuran dan rasa tanggung jawab. 

g. Melatih merencanakan dan melaksanakan percobaan lebih lanjut dengan 

menggunakan bahan-bahan dan alat yang ada.27 

Pembelajaran IPA yang efektif menuntut pembelajaran konsep dan sub-

konsep yang berfokus pada pengembangan keterampilan proses melalui penelitian 

sederhana, percobaan, demontrasi dan sejumlah kegiatan praktis lainnya. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan dikatakan bahwa standar sarana dan prasarana adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal, salah satu fasilitas penunjang 

pendidikan yang sangat penting adalah adanya laboratorium di 

sekolah. 28 Laboratorium dilengkapi sejumlah peralatan yang dapat digunakan 

peserta didik untuk melakukan eksperimen atau percobaan dalam sains, 

melakukan pengujian dan analisis, melangsungkan penelitian ilmiah, ataupun 

praktek pembelajaran dalam sains. Laboratorium dan jenis peralatannya 

merupakan sarana dan prasarana penting untuk menunjang proses pembelajaran 

disekolah, hal ini dikemukakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 

Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 42 ayat (2) serta pasal 43 ayat (1) dan 
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Amna Emda, “Laboratorium Sebagai Sarana Pembelajaran Kimia dalam Meningkatkan 

Pengetahuan dan Ketrampilan Kerja Ilmiah,” Lantanida journal 5, no. 1 (2017): 226. 
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ayat (2).29 Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua benda yang bergerak 

maupun yang tidak bergerak, yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan 

proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung.  Berikut 

adalah peranan laboratorium di sekolah sebagai berikut: 

a. Tempat timbulnya berbagai masalah dan sekaligus tempat memecahkan 

masalah 

b. Laboratorium sebagai tempat untuk melatih keterampilan serta kebiasaan 

menemukan suatu masalah dan sikap teliti.  

c. Laboratorium sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik 

untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamati. 

d. Laboratorium berfungsi sebagai tempat untuk melatih peserta didik bersikap 

cermat, sabar dan jujur serta berfikir kritis dan cekatan.  

e. Laboratorium sebagai tempat bagi peserta didik untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuannya.30 

Melihat peranan laboratorium di atas diketahui bahwa seorang pendidik harus 

menjadikan peserta didik dapat aktif dalam melakukan kegiatan percobaan atau 

praktikum.Menurut Amna Emda di dalam kegiatan dilaboratorium sering disebut 

dengan praktikum.Kegiatan praktikum dapat membangkitkan motivasi belajar 

kimia atau sains bagi peserta didik.Melalui kegiatan laboratorium peserta didik 

diberi kesempatan untuk memenuhi dorongan rasa ingin tahu dan ingin bisa. 

Prinsip ini akan menunjang peserta didik untuk menemukan pengetahuan melalui 
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eksplorasi serta dengan adanya kegiatan praktikum peserta didik dilatih untuk 

mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen. 31 Eksperimen 

merupakan aktivitas yang biasa dilakukan oleh ilmuwan. Dengan adanya kegiatan 

praktikum di laboratorium akan melatih peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan bereksperimen. Kemampuan eksperimen dapat melatih peserta didik 

melakukan observasi dengan cermat, mengukur secara akurat dengan alat ukur, 

menangani dan menggunakan alat secara aman, merancang, melakukan dan 

menginterprestasikan eksperimen.Praktikum menjadi wahana belajar pendekatan 

ilmiah.Cara terbaik untuk melakukan pendekatan ilmiah adalah menjadikan 

peserta didik sebagai ilmuwan.32 

Penggunaan laboratorium agar efektif diperlukan pengelolaan yang sebaik-

baiknya, keberadaan dari kelangsungan suatu laboratorium sangat tergantung pada 

pengelolaannya. Pengelolaan laboratorium IPA meliputi :mengkoordinasikan 

kegiatan praktikum, menyusun jadwal kegiatan laboratorium, memantau 

pelaksaan dan mengevaluasi kegiatan laboratorium serta menyusun laporan 

kegiatan laboratorium.33Bagi suatu sekolah untuk meningkatkan mutu kualitas 

pendidikan siswa.Dengan adanya laboratorium, diharapkan siswa bisa lebih 

mudah memahami materi yang dipelajari. Laboratorium IPA merupakan suatu 

tempat menggali ilmu pengetahuan yang berusaha serta sistematis untuk 

memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja secara sistematis, untuk 
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Emda, “Laboratorium Sebagai Sarana Pembelajaran Kimia dalam Meningkatkan 
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Emda, 227. 
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mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama lebih bermanfaat. Laboratorium 

IPA  dikelola untuk para pengguna yang disesuaikan dengan kebutuhan 

penggunaannya.34 

Pembelajaran IPA dalam meningkatkan konteks pengetahuan peserta didik 

menerapkan sitem pembelajaran langsung dimana peserta didik dapat belajar 

melalui alam secara ilmiah.Peserta didik dapat mempelajari alam dan hal tersebut 

dapat berkesinambungan dengan materi pembelajaran.Dalam kegiatan 

pembelajaran IPA peserta didik disediakan laboratorium sebagai wadah atau 

tempat melakukan observasi atau praktikum dan meningkatkan 

keterampilannya.Laboratorium dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

meningkatkan pemahaman konsep dan mencegah miskonsepsi peserta 

didik.Berdasarkan hasil penelitian bahwa peserta didik lebih cenderung mudah 

memahami konsep yang dipelajari dikelas melalui kegiatan praktikum.Melalui 

kegiatan praktikum konsep-konsep yang dipelajari menjadi lebih bermakna 

sehingga lebih mudah diingat.Selain itu, kegiatan praktikum juga dapat 

meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam mempelajari sains. 

B. Keterampilan Proses Sains  

1. Pengertian Keterampilan Proses Sains  

Pendidikan ditunjukan untuk mengembangkan potensi siswa dan 

keterampilan yang dapat siswa kembangnya dalam menjalani hidup di 

masyarakat, bangsa dan negara dimana salah satu keterampilan yang diharapkan 
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adalah keterampilan proses sains. 35 Melihat berkembangnya dunia pendidikan 

keterampilan proses sains menjadi sangat penting dibutuhkan setiap peserta didik, 

maka dari itu perlu adanya penerapan keterampilan proses sains bagi peserta 

didik. Keterampilan proses sains adalah kemampuan siswa untuk menerapkan 

metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan dan menemukan ilmu 

pengetahuan. 36 Keterampilan proses merupakan sebagai wawasan panutan 

pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, dan fisik yang bersumber 

dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya telah ada dalam diri 

peserta didik.37 

Keterampilan proses juga dapat diartikan keterampilan yang diperoleh dari 

latihan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak 

kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi, kemampuan yang mendasar telah 

dikembangkan lama-kelamaan akan menjadi suatu keterampilan. 38Dimyati dan 

Mudjiono   mendefinisikan pendekatan keterampilan proses sebagai wawasan atau 

panutan pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan fisik 

yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya 

telah ada dalam diri peserta didik. 39 Sedangkan Conny Semiawan pendekatan 

keterampilan proses adalah suatu cara mengajar yang menitikberatkan pada 

pengembangan keterampilan-ketermpilan perolehan yang pada gilirannya akan 
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menjadi roda penggerak penemuan dan pengembangan fakta dan konsep, serta 

penumbuhan dan pengembangan sikap dan nilai.40 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan proses adalah serangkaian peristiwa yang melibatkan keterampilan-

keterampilan kognitif atau intelektual, manual dan sosial. Keterampilan kognitif 

terlibat karena dengan melakukan keterampilan proses peserta didik menggunakan 

pikirannya. Keterampilan manual jelas terlibat dalam keterampilan proses karena 

mereka melibatkan penggunaan alat dan bahan, pengukuran, penyusunan atau 

perakitan alat. Keterampilan sosial dimaksudkan mereka berinteraksi dengan 

sesamanya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan keterampilan 

proses.   

Puji Kristiani Dewi menyatakan bahwa Keterampilan Proses Sains 

merupakan pendekatan pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mampu 

menemukan fakta-fakta, membangun konsep, dan teori dalam pembelajaran yang 

diterima.41Peserta didik diarahkan untuk melibatkan diri dalam kegiatan ilmiah 

dalam proses pembelajaran. Keterampilan proses sains merupakan salah satu 

keterampilan yang digunakan untuk memahami fenomena-fenomena sains. 

Keterampilan ini diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan dan 

menerapkan konsep-konsep, prinsip hukum, dan teori-teori sains. Keterampilan 

proses sains sangat penting dimiliki bagi peserta didik karena sebagai persiapan 

                                                           
40

Conny Semiawan, Pendekatan Keterampilan Proses Bagaimana Mengaktifkan Siswa 

Dalam Belajar (Jakarta: Gramedia, 1998), 17. 
41

Dewi dan Hayat, “Analisis Keterampilan Proses Sains (KPS) siswa Kelas XI IPA se-

Kota Tegal,” 397. 



26 
 

dan latihan dalam menghadapi kenyataan hidup di masyarakat sebab peserta didik 

dilatih untuk berfikir logis dalam memecahkan suatu masalah. Oleh sebab itu, 

keterampilan proses sains perlu dikembangkan dalam pembelajaran IPA.   

Keterampilan proses sains merupakan kemampuan peserta didik dalam 

menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan sains serta 

menemukan ilmu pengetahuan. 42 Dahar yang dikutip dalam jurnal bahwa 

keterampilan proses sains adalah kemampuan peserta didik untuk menerapakan 

metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan, dan menenmukan ilmu 

pengetahuan.43 Keterampilan proses sains sangat penting bagi setiap peserta didik 

sebagai bekal untuk menggunakan metode ilmiah dalam mengembangkan sains 

serta diharapkan memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan 

pengetahuan yang dimilikinya.  

Berdasarkan pendapat  para ahli diatas tentang keterampilan proses sains 

bahwa dapat dipahami keterampilan proses sains adalah keterampilan yang 

diperoleh dari kemampuan mental, fisik, dan sosial dan dapat diaplikasikan dalam 

satu kegiatan ilmiah dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat 

secara aktif dalam kegiatan pembelajaran guna memperoleh pengetahuan baru 

untuk mengembangkan pengetahuan yang dimiliki peserta didik tersebut. 

Keterampilan proses sains juga dapat diartikan sebagai keterampilan yang 

digunakan untuk memahami fenomena-fenomena sains, serta untuk memperoleh, 
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mengembangkan, dan menerapkan konsep-konsep, prinsip hukum, dan teori sains 

maupun fakta.  Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan proses sains 

adalah  serangkaian peristiwa yang dilakukan peserta didik untuk mencari, dan 

memperoleh hasil perolehannya untuk kemudian dijadikan pengetahuan baru bagi 

dirinya sendiri.  

Dalam melatih dan mengembangkan keterampilan proses sains pada peserta 

didik sangat berguna bagi peserta didik untuk membangun pengetahuan dalam 

pembelajaran tidak hanya itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Terdapat beberapa alasan yang mendasari perlunya dilatih keterampilan proses 

sains pada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar yaitu : 

a. Peserta didik harus dilatih untuk menemukan pengetahuan dan konsep serta 

mengembangkan sendiri  

b. Peserta didik akan mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak 

jika disertai contoh yang konkrit.  

c. Peserta didik dilatih untuk selalu bertanya, berfikir kritis, dan mengusahakan 

kemungkinan-kemungkinan untuk menjawab suatu masalah.  

d. Dalam proses belajar mengajar pengembangan konsep tidak terlepas dari 

pengembangan sikap dalam diri peserta didik.  

e. Dengan dilatihkannya keterampilan proses sains dapat mengembangkan sikap 

ilmiah dalam diri peserta didik.44 
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Pengembangan keterampilan proses sangat dibutuhkan peserta didik sejak 

awal, karena pada dasarnya anak memiliki keingintahuan yang besar terhadap 

sesuatu. Menurut penelitian Piaget dan Bruner terungkap bahwa anak dapat 

berpikir secara tingkat tinggi bila ia mempunyai cukup pengalaman secara 

kongkrit dan bimbingan yang memungkinkan pengembangan konsep-konsep dan 

menghubungkan fakta-fakta yang diperlukan. Adapun pendekatan tentang 

pendekatan keterampilan proses sebagai berikut: 

a) Pendekatan keterampilan proses sebagai wahana penemuan dan 

pengembangan fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan bagi peserta 

didik.  

b) Fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan yang ditemukan dan peserta 

didik berperan pula menunjang pengembangan keterampilan proses sains 

peserta didik. 

c) Interaksi antara pengembangan keterampilan proses sains dengan fakta, 

konsep, serta ilmu pengetahuan pada akhirnya akan mengembangkan sikap 

dan ilmuwan pada peserta didik.45 

2. Teori-teori belajar yang mendukung Keterampilan Proses Sains    

Keterampilan proses sains merupakan asimilasi dari berbagai keterampilan 

intelektual yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran. Piaget berpendapat 

bahwa kemampuanberfikir anak akan berkembang bila dikomunikasikan secara 

jelas dan cermat yang dapat disajikan berupa grafik , diagram, tabel, gambar atau 

bahasa isyarat lainnya. Pembelajaran dengan KPS penemuan anak 
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akanmenggunakan pikirannya untuk melakukan berbagai konsep atau prinsip. 

Dalam proses penemuan (discovery) anak melakukan operasi mental berupa 

pengukuran, prediksi, pengamatan, interferemsi dan pengelompokkan. Operasi 

mental yang menyangkut keterampilan intelektual tersebut dapat mengembangkan 

kemampuan anak dalam membentuk pengetahuan, anak akan mengetahui 

lingkungan dengan bekal konsep atau pengetahuan ( Prior Knowledge)  yang telah 

ada. Jika objek yang diamati dengan konsep prior tadi, maka pengetahuan anak 

akan bertambah.  

Pada hakekatnya hasil kegiatan pengamatan itu menyebabkan meningkatnya 

pengetahuan si anak. Oleh sebab itu, proses mental anak diatas digunakan sebagai 

dasar bagi pengembangan keterampilan proses sains untuk menemukan konsep 

dan prinsip. Jika seseorang individu belajar dan mengembangkan pikirannya, 

maka sebenarnya ia telah menggunakan potensi intelektual untuk berfikir dan ia 

setuju bahwa melalui sarana keterampilan-keterampilan proses sains anak aka 

dapat didorong secara internal membentuk intelektual secara benar. Para ahli 

berpendapat jika anak belajar dengan perolehan informasi melalui penemuan, 

maka belajar ini menjadi belajar yang bermakna.Hal ini termasuk apabila 

informasi yang diperolehnya dapat berkaitan dengan konsep atau informasi yang 

sudah ada padanya.46 

Ausubel berpendapat bahwa jika anak belajar dengan perolehan informasi 

melalui penemuan, maka belajar ini menjadi belajar yang bermakna.Hal ini 
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termasuk apabila informasi yang diperolehnya dapat berkaitan dengan konsep atau 

informasi yang sudah ada padanya.  Dari pendapat para ahli diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa yang menghubungkannya dalam penggunaan Keterampilan 

proses sains yaitu adanya kemampuan dan tahap intelekyual serta pandangan 

belajar terhadap perkembangan pengetahuan anak, maka cara belajar anak dengan 

mengembangkan berbagai aspek discovery akan menyebabkan hasil belajar yang 

bermakna. Hal tersebut dapat terjadi jika dikembangkan proses belajar mengajar 

dengan menerapkan pendekatan Keterampilan proses sains.  

3. Jenis-jenis Keterampilan Proses Sains  

Keteranpilan proses dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu keterampilan proses 

tingkat dasar (Basic Sciene Process Skill) dan keterampilan proses terpadu 

(Integrated Sciene Process Skill). Keterampilan proses tingkat dasar meliputi : 

observasi, klasifikasi, komunikasi, pengukuran, prediksi, dan inferensi. 

Sedangkan keterampilan proses terpadu meliputi menentukan variabel, menyusun 

tabel data, menyusun grafik, member hubungan variabel, menyusun hipotesis, 

menentukan variabel secara operasional, merencanakan penyelidikan dan 

melakukan eksperimen.47 

Keterampilan proses sains dibedakan menjad dua kelompok yang pertama 

yatu, keterampilan dasar (Basic Skills) terdiri atas mengamati, mengklasifikasikan, 

mengkomunikasikan, mengukur, memprediksi, dan menyimpulkan. Sedangkan 

yang kedua yaitu keterampilan terintegasi (Integrated Skills) yaitu mengenali 
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variabel, membuat tabel data, membuat grafik, menggambar hubungan antara 

variabel, mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis penelitian, menyusun 

hipotesis, mendefinisikan variabel, merancang penelitian dan bereksperimen. 48 

Keterampilan proses sains terdiri atas keterampilan yaitu mengamati gejala yang 

timbul, mengklasifikasikan sifat-sifat yang sama, mengukur besaran-besaran yang 

bersangkutan, mencari hubungan antara konsep-konsep yang ada, merumuskan 

masalah, meramal, berlatih menggunakan alat-alat ukur, melakukan percobaan, 

mengumpulka, menganalisis, menafsirkan, berkomunikasi dan mengenal adanya 

variabel.  

Keterampilan proses sains terbagi menjadi keterampilan proses sains dasar dan 

kerterampilan proses terpadu. Keterampilan proses sains dasar terdiri dari 

mengamati atau mengobservasi, mengklasifikasikan, berkomunikasi, mengukur, 

meramal, dan menarik kesimpulan. Dan keterampilan proses sains terpadu terdiri 

dari identifikasi variabel, penyusunan tabel data, penyusunan grafik, pemprosesan 

data, analisis investigasi, penyusunan hipotesis, penyusunan variabel-variabel 

secara operasional dan perancang investigasi.  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

keterampilan proses sains terbagi menjadi dua yaitu, keterampilan tingkat dasar 

(Basic Sciene Proses Skills) dan keterampilan proses terpadu (Integrated Science 

Proses Skill). Keterampilan proses sains yang peneliti gunakan adalah 

keterampilan proses sains yang dasar yang sesuai dengan kemampuan peserta 

didik yang baru saja memasuki jenjang pertama sekolah. Sesuai dengan jenjang 
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setiap Keterampilan Proses Sains digunakan berbeda. Keterampilan proses sains 

dasar ini terdiri dari mengamati atau mengobservasi, mengklasifikasikan, 

berkomunikasi, mengukur, meramal, dan menarik kesimpulan. 

4. Indikator Keterampilan Proses Sains  

Keterampilan Proses sains terdiri dari sebelas keterampilan yaitu, observasi 

(Observing), klasifikasi (Classifiying), menafsirkan (Inferring), prediksi 

(Prediting), komunikasi (Communicating), interprestasi data (Interpreting Data), 

menerapkan konsep (Making Operasional Definisions), mengajukan pertanyaan 

(Passing Questions), hipotesis (Hypothesizing), bereksperimen (Experimenting), 

dan membuat eksperimen (Formulating Models).49 

Berdasarkan pendapat ahli yang lain keterampilan proses sains terdiri dari 

sepuluh keterampilan yaitu, observasi, menafsirkan hasil pengamatan, 

mengelompokkan, meramalkan, keterampilan berkomunikasi, berhipotesis, 

merencanakan percobaan, menerapkan konsep, mengajukan pertanyaan, dan 

keterampilan-keterampilan menyimpulkan. Keterampilan proses terdiri dari atas 

sejumlah indikator yaitu : melakukan pengamatan (Observasi), menafsirkan 

pengamatan (Interprestasi), mengelompokkan (Klasifikasi), meramalkan 

(Prediksi), berkomunikasi, berhipotesisi, merencanakan percobaan, dan 

penyelidikan, serta mengajukan pertanyaan.   

Keterampilan proses sains juga terdiri atas sejumlah indikator yang lebih 

terperinci, diantaranya mengamati (obsevasi), mengelompokkan (klasifikasi), 
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menafsirkan (interprestasi), meramalkan (prediksi), melakukan komunikasi, 

mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, merencanakan percobaan 

(penyelidikan), menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, serta 

melaksanakan percobaan dan penyelidikan.50  Berdasarkan yang telah diuraikan 

diatas oleh para ahli,maka penulis tertarik memilih pendapat Muh Tanwil dan 

Liliasari yang terdiri dari sebelas indikator Keterampilan proses Sains masing-

masing diantaranya sebagai berikut : 

a) Melakukan pengamatan (observasi) 

Menggunakan beberapa indra mengumpulkan atau menggunakan fakta yang 

relevan.  

b) Mengelompokkan (klasifikasi)  

Mencatat setiap pengamatan secara terpisah, mencari perbedaan, persamaan, 

mengontraskan cirri-ciri, membandingkan, mencari dasar pengelompokkan 

atau penggolongan. 

c) Meramalkan  

Menggunakan pola-pola atau keteraturan hasil pengamatan, mengemukakan 

apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang belum terjadi.  

d) Mengajukan pertanyaan  

Bertanya apa, bagaimana dan mengapa, bertanya untuk meminta 

penjelasan/mengajukan pertanyaan yang berlatar belakang hipotesis.  
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e) Melaksanakan percobaan atau penyelidikan  

Menentukan alat, bahan dan sumber yang akan digunakan, menentukan 

variabel atau faktor-faktor penentu, menentukan apa yang akan diantur, 

diamati, dicatat, menentukan apa yang akan dilaksanakan berupa langkah 

kerja. 

f) Menyimpulkan data  

Keterampilan ini berkaitan dengan menginterprestasikan hasil pengamatan 

yang telah dilakukan dan menarik kesimpulan dari percobaan yang telah 

dilakukan. 

g) Mengkomunikasikan  

Menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis dan jelas 

menjelaskan hasil percobaan atau penyelidikan dan mendiskusikan hasil 

kegiatan suatu masalah atau peristiwa.51 

Tabel 2.1 

Indikator dan Karakteristik Keterampilan Proses Sains 

INDIKATOR KARAKTERISTIK 

Melakukan pengamatan 

(observasi) 

a. Mengumpulkan atau menggunakan fakta 

yang relevan. 

b. Menggunakan sebanyak panca indera  

Mengelompokkan 

(klasifikasi)  

a.Menghubungkan hasil pengamatan  

b. Mencari perbedaan, ciri 

khas,mencarikesamaan, membandingkan, 

danmencari dasar penggolongan 

Meramalkan  a. Menggunakan pola-pola atau 

keteraturanhasil pengamatan 
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b. Mengemukkan apa yang mungkin 

terjadipada keadaan yang belum terjadi 

Mengajukan pertanyaan  a. Bertanya apa, mengapa, dimana, 

kapan,siapa dan bagaimana 

b. Bertanya untuk meminta penjelasan 

c. Mengajukan pertanyaan yang berlatar 

belakang hipotesis 

Melakukan percobaan 

atau eksperimentasi 

a. Dapat menggunakan alat dan bahan pada 

saat melakukan percobaan  

b.Melakukan cara-cara secara teratur dalam 

melakukan percobaan  

c.Dapat bekerja sama dalam melakukan 

sebuah percobaan  

Menyimpulkan data  a. Menjelaskan 

ataumenginterprestasikanhasil pengamatan 

b. Menarik kesimpulan dari percobaan/ 

pengamatan yang telahdilakukan 

Mengkomunikasikan  a. Menyusun dan menyampaikan laporan 

secara sistematis dan jelas 

b. Menjelaskan hasil percobaan 

c. Mendiskusikan hasil kegiatan suatu 

masalah/peristiwa 

 

Berdasarkan indikator diatas dalam penelitian ini peniliti hanya menggunakan 

tujuh indikator keterampilan proses sains, diantaranya yaitu mengamati, 

mengklasifikasikan, meramalkan, mengajukan pertanyaan, melakukan percobaan, 

menyimpulkan data dan mengkomunikasikan.  

5. Peranan Keterampilan Proses Sains dalam Pembelajaran IPA  

Peranan Keterampilan proses sains dalam kegiatan pembelajaran didasarkan 

pada hal-hal sebagai berikut : 

a) Percepatan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, percepatan perubahan 

IPTEK ini, tidak memungkinkan bagi guru bertindak sebagai satu-satunya 
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orang yang menyalurkan semua fakta dan teori. Untuk mengatasi hal ini perlu 

pengembangan keterampilan dalam memperoleh dan memproses semua fakta, 

konsep, dan prinsip dari peserta didik.  

b) Pengalaman intelektual, emosional, dan fisik dibutuhkan untuk mendapatkan 

hasil belajar yang optimal.  

c) Penanaman sikap dan nilai untuk mencari kebenaran ilmu pengetahuan.52 

Dari peranan-peranan keterampilan tersebut dapat dilihat bahwa sangat 

berpengaruh pada pembelajaran peserta didik sehingga perlu dikembangkan 

melalui pengalaman langsung. Dengan pengalaman langsung seorang akan lebih 

menghayati proses yang sedang berlangsung. Keterampilan proses sains 

menekankan bagaimana peserta didik belajar mengelola perolehannya, sehingga 

mudah dipahami dan digunakan dalam kehidupan masyarakat. Mengembangkan 

keterampilan-keterampilan proses sains perolehan anak akan mampu menemukan 

dan mengembangkan fakta dan konsep serta menumbuhkan dan mengembangkan 

sikap dan nilai yang dituntut. Keterampilan-keterampilan ini menjadi awal 

penemuan dan pengembangan sikap dan nilai.Dengan keterampilan-keterampilan 

ini peserta didik dapat mempelajari sains sebanyak mereka dapat mempelajari dan 

ingin mengetahuinya. Penggunaan keterampilan-keterampilan proses ini 

merupakan suatu proses yang berlangsung selama hidup. Beberapa fakta 

mengenai pendekatan keterampilan proses sebagai berikut : 

a) Pendekatan keterampilan proses memberikan pengertian yang tepat kepada 

peserta didik tentang hakikat ilmu pengetahuan.  
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b) Pembelajaran dengan keterampilan proses berarti member kesempatan kepada 

peserta didik bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak sekedar menceritakan 

atau mendengarkan cerita tentang ilmu pengetahuan.  

c) Menggunakan keterampilan proses untuk mengajar, membuat peserta didik 

belajar proses sekaligus produk ilmu pengetahuan.53 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian diatas tentang pendekatan 

keterampilan proses sebagai wahana penemuan dan pengembangan fakta, konsep 

dan prinsip ilmu pengetahuan bagi peserta didik. Fakta konsep dan prinsip ilmu 

pengetahuan yang telah ditemukan peserta didik berperan dalam menunjang 

pengembangan keterampilan proses dengan fakta, konsep, dan prinsip ilmu 

pengetahuan, dan pada akhirnya akan mengembangkan sikap dan nilai ilmuan 

pada peserta didik. Dengan demikian unsur keterampilan proses ilmu pengetahuan 

serta nilai dan sikap yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran berbasis 

pendekatan keterampilan proses sains saling berinteraksi dan berpengaruh satu 

sama lain.  

6. Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Keterampilann Proses Sains 

Berbagai hasil penelitian menyebutkan bahwa pendekatan keterampilan proses 

memiliki kelebihan diantaranya : 

a) Memberikan bekal cara memperoleh pengetahuan 

b) Keterampilan proses merupakan hal yang sangat penting untuk 

pengembangan pengetahuan masa depan  
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c) Keterampilan proses bersifat kreatif, siswa aktif, dapat meningkatkan 

keterampilan berfikir dan cara memperoleh pengetahuan.  

Sedangakan kekurangan dari pendekatan keterampilan proses ini diantaranya 

sebagai berikut : 

a) Memerlukan banyak waktu sehingga sulit untuk dapat menyelesaikan bahan 

pengajaran yang dirtetapkan dalam kurikulum.  

b) Memerlukan fasilitas yang cukup baik dan lengkap sehingga tidak semua 

sekolah dapat menyediakan.  

c) Merumuskan masalah, menyusun hipotesis, merancang suatu percobaan 

untuk memperoleh data yang relevan adalah pekerjaan sulit, tidak setiap 

mampu melaksanakannya.  

C. Penelitian  Relevan  

Beberapa hasil penelitian yang terkait dengan keterampilan proses sains yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adelia Alfama Zamista dan Ida Kaniawati, 

pada tahun 2015 diperoleh bahwa penelitian ini mengembangkan tes 

keterampilan proses sains (KPS), penelitian ini mengadaptasi metode 

penelitian Borg and Gall, berdasarkan hasil analisis tes dan setelah 

dilakukan penyempuraan perangkat tes, maka tes KPS fluida statis yang 

dikembangkan layak digunakan sebagai instrument penilaian 

Keterampilan Proses Sains siswa.54 
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2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Putri Agustina, pada tahun 2016 

diperoleh  hasil analisis Keterampilan Proses Sains dasar mahasiswa 

menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan aspek KPS dasar mahasiswa 

adalah 74.6 sedangkan rata-rata setiap aspek sebagai berikut : 

menggunakan alat mikroskop 72,5%, membuat preparat segar dan awetan 

(keterampilan menggunakan alat dan bahan) 70.6%, melakukan 

pengamatan mikroskopis berbagai preparat 75.2 %, mengklasifikasikan 

berdasarkan hasil pengamatan 75%, mengkomunikasikan hasil 

pengamatan secara tertulis 80.4%, serta menyimpulkan hasil praktikum 

79%.55 

3. Penelitian Susiwi, Achmad A. Hinduan dkk, pada tahun 2009 dengan 

judul analisis keterampilan proses sains siswa SMA pada model 

pembelajaran praktikum DEH ( Diskriptif-Empiris Induktif-Hipotesis 

Deduktif)  bahwa kecenderungan kemampuan “merumuskan hipotesis” 

yang dicapai siswa secara umum sebesar 81%, sedangkan pada kelompok 

SMA-Sedang sebesar 75.0% dan kelompok SMA-Tinggi sebesar 85,0%. 

Jadi kemampuan merumuskan hipotesis dapat di capai tuntas oleh kelas. 

Dalam “mengendalikan variabel” ynag dicapai siswa secara umum 

sebesar 87.0%, sedangkan pada kelompok SMA-Sedang sebesar 82.5% 

dan kelompok SMA-Tinggi sebesar 89.0%. jadi kemampuan 

mengendalikan variabel dapat dicapai tuntas oleh kelas. Dalam 

                                                           
55

Putri Agustina dan Alanindra Saputra, “Analisis Keterampilan Proses Sains (Kps) Dasar 

Mahasiswa Calon Guru Biologi pada Matakuliah Anatomi Tumbuhan (Studi Kasus Mahasiswa 

Prodi P. Biologi Fkip Ums Tahun Ajaran 2015/2016),” dalam Prosiding SNPS (Seminar Nasional 

Pendidikan Sains), vol. 3, 2016, 76. 



40 
 

“merancang percobaan”  yang dicapai siswa secara umum sebesar 81.5% 

sedangkan pada kelompok SMA-Sedang sebesar 77,0% dan kelompok 

SMA-Tinggi sebesar 83.5%. jadi kemampuan merancang percobaan dapat 

dicapai tuntas oleh kelas.56 

4. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Agil Lepiyanto dengan judul 

analisis keterampilan proses sains melalui pembelajaran berbasis 

praktikum dapat disimpulkan bahwa peneliti menggunakan enam ragam 

indikator keterampilan proses sains diperoleh hasil yakni pada yang 

muncul  indikator mengamati, mengkomunikasikan, dan mengajukan 

pertanyaan sedangkan untuk indikator mengelompokkan, menafsirkan 

data, dan meramalkan tidak muncul.57 

D. Kerangka Berfikir  

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam 

atau peristiwa-peristiwa alam serta dibangun atas dasar produk ilmiah, proses 

ilmiah, dan sikap ilmiah yang nantinya akan menghasilkan suatu produk. 

Berdasarkan hasil wawancara di MTs Negeri 1 Bandar Lampung mengatakan 

bahwa keterampilan proses sains penting dilatih kepada peserta didik pada 

kenyataannya di sekolah ini belum ada yang meneliti keterampilan proses sains 

tersebut. Keterampilan proses sains memiliki kelebihan yaitu memberikan bekal 

cara memperoleh pengetahuan dan dapat meningkatkan keterampilan berfikir dan 

cara memperoleh pengetahuan.  
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Keterampilan proses sains peserta didik akan lebih mudah muncul dengan 

berbantuan pembelajaran berbasis praktikum .Pembelajaran berbasis praktikum  

mengajak peserta didik untuk dapat berperan aktif dalam mengembangkan potensi 

dan kemampuan yang ada pada dirinya. Praktikum merupakanbagian dari 

pengajaran yang bertujuan agar peserta didik mendapatkan kesempatan untuk 

menguji dan melaksanakan dikeadaan nyata apa yang diperoleh dari teori. 

Kegiatan praktikum diharapkandapat merealisasikan pembelajaran yang bersifat 

abstrak dengan melakukan penemuan-penemuan fakta yang terjadi selama proses 

praktikum. Dalam penelitian memunculkan keterampilan proses sains peserta 

didik dengan pelaksaan praktikum yang akan dilakukan karena dimana peserta 

didik akan mengaplikasikan pengetahuan kedalam kegiatan yang akan dilakukan 

dalam praktikum.  
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