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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Merumuskan pengalaman belajar biologi atau sains terikat erat dengan 

pengembangan keterampilan proses sains. Pengalaman belajar siswa dapat 

bervariasi, tapi seorang guru yang professional akan berupaya agar siswanya 

belajar secara bermakna. Pembelajaran bermakna baru akan dicapai siswa 

apabila siswa terlibat aktif secara intelektual, manual dan sosial. Belajar 

dengan pendekatan keterampilan proses memungkinkan siswa mempelajari 

konsep yang menjadi tujuan belajar sains dan sekaligus dapat 

mengembangkan keterampilan – keterampilan dasar sains, sikap ilmiah dan 

sikap kritis. Ketrampilan proses sains meliputi keterampilan intelektual, 

keterampilan manual dan keterampilan sosial yang perlu dikembangkan 

melalui pengalaman langsung. Salah satu bagian dari keterampilan proses 

sains adalah keterampilan komunikasi (Rustaman, 2005). 

Keterampilan komunikasi merupakan salah satu tujuan yang 

diharapkan tercapai dalam sains (Woolnough dan Allsop, 1984), akan tetapi 

kenyataan yang terjadi di dunia pendidikan keterampilan ini sangat tidak 

diperhatikan, padahal keterampilan komunikasi sangat bermanfaat untuk 

siswa dan juga untuk pengajar. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik 

dapat menjadi modal untuk siswa memahami suatu konsep dalam sains. 

Keterampilan komunikasi merupakan keterampilan yang penting 

dimiliki oleh siswa karena dengan memiliki kemampuan komunikasi, siswa 

dapat mengomunikasikan informasi baik secara lisan ataupun tulisan kepada 

masyarakat luas. Keterampilan komunikasi menunjukkan interaksi siswa 

dalam kelas baik dengan guru ataupun siswa sesamanya, karena 

berkomunikasi dapat dilakukan melalui tulisan, gambar (grafik atau bagan), 

membaca dan berbicara. Interaksi yang hendak dibentuk didalam kelas 



 

2 
Ratu Dita Dwi Hedianti, 2013 
Profil Kemampuan Komunikasi Siswa Melalui Tes Pasca Praktikum Pada Sistem Ekspresi 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

melalui keterampilan berkomunikasi ini dapat dilakukan dengan menyusun 

kegiatan yang dapat mengembangkan keterampilan berkomunikasi siswa. 

Siswa dapat diminta untuk membaca data dalam tabel dan mengemukakannya 

kembali atau siswa dapat ditugaskan untuk menyajikan data hasil pengamatan 

ke dalam bentuk tabel atau grafik. Hal ini dapat dilaksanakan dalam kegiatan 

pembelajaran yang pelaksanaannya menggunakan metode praktikum dalam 

(Rustaman, 2005). 

Hasil penelitan Roth dalam Rustaman dan Wulan (2007) membuktikan 

bahwa kegiatan praktikum dapat membantu siswa untuk meningkatkan 

pemahaman suatu konsep. Permasalahan – permasalah yang dialami siswa 

ketika mempelajari sains dapat dipecahkan dengan cara melakukan kegiatan 

laboratorium. Melalui eksperimen yang dilakukan dalam laboratorium, siswa 

dapat mencari jawabannya dan memecahkan permasalahan sains tersebut. 

Kebutuhan antara teori dan praktik sebagai penunjang satu  sama lain 

mengisyaratkan bahwa akan lebih baik jika teori dan praktek dilaksanakan 

dalam pengajaran. Kegiatan praktikum dapat digunakan untuk verifikasi suatu 

teori, menemukan suatu teori atau mematahkan teori. Hal ini menunjukkan 

bahwa teori dan praktikum saling berhubungan satu sama lain (Woolnough 

and Allsop, 1984). 

 Mata pelajaran biologi merupakan mata pelajaran yang memiliki 

banyak materi yang disesuaikan dengan tuntutan kurikulum dan dalam 

pelaksanaannya diperlukan kegiatan praktikum sebagai penunjang agar siswa 

dapat memahami suatu konsep yang sulit dipahami jika tidak dilakukan 

praktikum dalam pembelajarannya. seperti yang diungkapkan oleh Lazarowit 

dan Penzo (1992) dalam Rustaman dan Wulan (2007), terdapat beberapa 

konsep – konsep dalam biologi yang akan sulit dipahami oleh siswa apabila 

konsep tersebut disampaikan terus – menerus secara verbal tanpa disertai 

kegiatan praktik laboratorium. 
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Salah satu materi dalam mata pelajaran biologi yang sering dilakukan 

kegiatan praktikum dalam kegiatan pembelajarannya adalah tentang ekskresi. 

Saat ini jenis praktikum yang berhubungan dengan materi ekskresi masih 

jarang. Hal ini terlihat dengan minimnya desain kerja laboratorium yang 

tersebar dan digunakan dalam dunia pendidikan. Desain kerja laboratorium 

yang sering digunakan terkait dengan materi ekskresi ialah uji glukosa dalam 

urin dan kadar zat lain dalam urin misalnya albumin. Selain uji urin jarang 

sekali praktikum terkait materi ekskresi ini dilakukan. Berdasarkan hal 

tersebut akan dicobakan suatu bentuk praktikum baru yang berhubungan 

dengan ekskresi yaitu praktikum mengenai berkeringat.  

Praktikum mengenai berkeringat ini belum pernah dilakukan 

sebelumnya di sekolah. Oleh karena itu akan dicobakan di dalam pengajaran 

ekskresi, kemudian hasil praktikum yang diperoleh akan dinilai tentang 

kemampuan komunikasi siswa melalui hasil praktikum. Praktikum ini 

diharapkan dapat menambah keragaman praktikum dalam biologi dan 

memberikan kemudahan kepada siswa untuk memahami konsep berkeringat.  

Kegiatan praktikum yang dilakukan dalam pembelajaran dapat 

mengembangkan banyak keterampilan, baik keterampilan fisik maupun 

keterampilan sosial. Keterampilan fisik yang dapat dikembangkan diantaranya 

keterampilan mengukur, menimbang, dan menggunakan alat. Kegiatan 

praktikum banyak dilakukan dalam kelompok. Hal ini dapat meningkatkan 

keterampilan sosial siswa yaitu untuk kerja sama, saling menghormati, dan 

berinteraksi dengan teman (Rustaman dan Wulan, 2007). 

Pelaksanaan kegiatan praktikum dapat menjadi sarana bagi siswa 

untuk berlatih menerapkan keterampilan proses sains. Keterampilan proses 

sains yang dapat dikembangkan dalam kegiatan praktikum diantaranya 

keterampilan observasi, klasifikasi, intepretasi, komunikasi, merencanakan 

dan melakukan penyelidikan, mengajukan hipotesis, dan mengajukan 

pertanyaan. Keterampilan – keterampilan tersebut merupakan keterampilan 
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proses intelektual yang sangat penting dalam mempelajari biologi (Rustaman 

dan Wulan, 2007).    

Kegiatan praktikum yang dilakukan oleh siswa dapat diukur dengan 

melakukan tes pasca praktikum. Umumnya tes ini jarang dilakukan, karena 

biasanya setelah praktikum siswa hanya diminta untuk mengisi desain kerja 

laboratorium saja. Tes pasca praktikum dapat membantu pengajar untuk 

mengetahui sampai dimana pemahaman siswa mengenai suatu konsep, juga 

dapat mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam menguasai komponen 

keterampilan ilmiah khususnya keterampilan komunikasi.  

Mengingat kurang diperhatikannya keterampilan komunikasi siswa 

yang merupakan bagian dari keterampilan proses siswa sains siswa dan 

berdasarkan paparan dan informasi mengenai bermanfaatnya suatu 

pelaksanaan praktikum membuat penulis tertarik untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi melalui tes pasca praktikum.  

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan paparan mengenai manfaat kegiatan praktikum sebagai 

penunjang bagi siswa untuk memahami suatu konsep yang sulit, kurang 

diperhatikannya kemampuan komunikasi siswa yang sebenarnya masih 

merupakan salah satu aspek yang diharapkan tercapai dalam pembelajaran 

sains, dan kegunaan tes pasca praktikum untuk mengukur aspek – aspek yang 

ingin diketahui setelah praktikum dilaksanakan, maka rumusan masalah yang 

dapat disusun adalah : 

Bagaimanakah profil kemampuan komunikasi siswa melalui tes pasca 

praktikum pada materi sistem ekskresi? 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Adapun pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai 

berikut : 
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1. Bagaimana kemampuan siswa dalam berkomunikasi setelah kegiatan 

praktikum? 

2. Bagaimana kemampuan siswa dalam mencatat data berdasarkan hasil 

kegiatan praktikum? 

3. Bagaimanakah kemampuan siswa dalam membuat grafik berdasarkan data 

hasil kegiatan praktikum? 

4. Bagaimanakah kemampuan siswa dalam menjelaskan hasil kegiatan 

praktikum? 

 

D. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah 

tidak terlalu meluas, dan agar terdapat kejelasan ruang lingkup penelitan, 

maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut : 

1. Kemampuan komunikasi yang diukur adalah kemampuan komunikasi 

tertulis yaitu mencatat data dalam tabel dan mentransformasi data dalam 

tabel menjadi grafik, membaca grafik dan membaca tabel serta 

menjelaskan hasil kegiatan praktikum. 

2. Tes pasca praktikum yang digunakan merupakan tes yang dibuat oleh 

peneliti untuk menjaring kemampuan komunikasi tertulis, yang diberikan 

kepada siswa setelah praktikum dilaksanakan. 

3. Praktikum yang dilaksanakan adalah praktikum pada sistem ekskresi yang 

berbentuk praktikum pemodelan berkeringat. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bermula dari rasa ingin tahu peneliti mengenai 

keterampilan komunikasi tertulis yang dirasa belum mendapat cukup 

perhatian oleh pendidik di sekolah, padahal keterampilan komunikasi tertulis 

ini bisa menjadi salah satu bekal keterampilan siswa yang sangat bermanfaat 
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dikemudian hari untuk siswa itu sendiri. Berdasarkan paparan sebelumnya, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis keterampilan komunikasi tertulis siswa. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk menganalisis kemampuan siswa dalam membaca tabel dan grafik, 

membuat tabel dan grafik serta kemampuan menjelaskan hasil praktikum 

secara tertulis.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya : 

1. mengetahui bagaimana kemampuan komunikasi tertulis siswa yang diukur 

dengan melakukan tes pasca praktikum pada materi sistem ekskresi.  

2. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai data awal atau data 

rujukan apabila dikemudian hari ada peneliti lain yang hendak melakukan 

penelitian yang sejenis. 

3. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi akan pentingnya 

keterampilan komunikasi tertulis sebagai salah satu keterampilan 

penunjang keberhasilan siswa dikemudian hari. 

4. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sumber referensi bagi tenaga 

pendidik untuk mendapatkan gambaran mengenai keterampilan 

komunikasi tertulis siswa dan manfaat keterampilan komunikasi tersebut, 

sehingga timbul kesadaran tenaga pendidik untuk juga memperhatikan 

kemampuan komunikasi tertulis siswa. 

 


