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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang penelitian 

Keterampilan proses sains (KPS) adalah seperangkat kemampuan dasar dalam 

melakukan kegiatan ilmiah yang harus dimiliki oleh siswa dalam rangka 

menemukan pengetahuan baru. KPS dapat dikembangkan oleh setiap individu 

sebagai bekal dalam mempelajari sains melalui serangkaian pengalaman metode 

ilmiah dalam proses menemukan dan mengembangkan pengetahuan baru 

(Semiawan, 2003). KPS merupakan keterampilan memperoleh, mengembangkan, 

menerapkan konsep, hukum-hukum, dalm teori dalam sains (Rustaman, 2005:25). 

Berdasarkan uraian diatas, KPS merupakan kemampuan mendasar yang 

dibutuhkan dalam melakukan kegiatan untuk memperoleh dan mengembangkan 

pengetahuan baru. 

Kurikulum yang saat ini berlaku di Indonesia adalah kurikulum 2016 yang 

mengendepankan pendekatan saintifik dalam proses belajarnya. Peraturan 

pemerintah RI no 19 tahun 2005 mengenai standar proses menyatakan bahwa 

“proses pembelajaran dalam tingkat satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi secara aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik.” Pembelajaran sains dalam tingkat satuan pendidikan menekankan 

pada penguasaan pengetahuan melalui serangkaian proses ilmiah. Diharapkan 

peserta didik mampu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam setelah 

mendapatkan pengalaman langsung dalam serangkaian kegiatan ilmiah.  

KPS sudah sejak lama dilatihkan kepada siswa dalam berbagai tingkat satuan 

pendidikan namun hasilnya masih belum optimal. Song (1991) dalam 

penelitiannya melatihkan KPS pada siswa tingkat menengah dan atas 
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menggunakan task-contexts di Korea. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 

kemampuan memprediksi siswa mengalami peningkatan yang masih rendah. Hal 

serupa dikemukakan oleh Aktamis (2008), dalam penelitiannya menemukan 

bahwa kemampuan menyajikan data yang dimiliki siswa belum menunjukan 

peningkatan positif setelah dilatihkan KPS menggunakan kegiatan eksperimen 

berbasis masalah di Turki. Germann (1996) menyatakan dalam penelitiannya di 

Columbia bahwa 96% siswa tidak mampu membuat hipotesis secara tepat dan 

81% siswa tidak mampu menarik kesimpulan dengan baik. 

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Indonesia. Azizah (2014) 

menemukan KPS siswa SMP di kabupaten garut masih rendah terutama pada 

kemampuan mengamati. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa rendahnya 

keterampilan proses sains yang dimiliki oleh siswa disebabkan oleh kurangnya 

keaktifan siswa dalam pembelajaran karena metode yang digunakan oleh guru 

didominasi oleh metode ceramah. Suja (2006) dalam penelitiannya melatihkan 

KPS menggunakan pendekatan inkuiri kepada siswa sekolah dasar. Hasil 

penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa keterampilan meembuat hipotesis 

masih berada pada kategori rendah. 

Sejalan dengan kegiatan observasi yang penulis lakukan, ada dugaan belum 

terjadinya pembelajaran yang mampu melatihkan KPS secara optimal didalam 

kelas. Siswa masih belum diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan-

kemampuan dalam KPS ketika pembelajaran berlangsung. Contohnya, dalam 

proses pembelajaran guru sudah berupaya menyajikan fenomena yang akan 

diamati oleh siswa dan memberikan stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan fenomena. Tetapi, siswa belum mampu memahami fenomena 

yang disajikan dengan baik sehingga ketika menjawab pertanyaan yang 

dilontarkan oleh guru masih belum tepat. Fasilitas didalam sekolah masih kurang 

mendukung kegiatan ilmiah bagi siswa. Laboraturium berubah fungsi menjadi 

ruang kelas sehingga siswa tidak terfasilitasi dalam melakukan percobaan 

sehingga proses pendidikan yang terjadi di sekolah hanya bersifat konsep dan 

teori langsung yang diberikan oleh guru. Siswa hanya berperan sebagai penerima 
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materi pelajaran. Nantarat (2014) mengemukakan bahwa salah satu penyebab 

rendahnya KPS yang dimiliki oleh siswa salah satunya disebabkan oleh 

lingkungan belajar yang kurang memberikan siswa kesempatan untuk melakukan 

kegiatan penyelidikan ilmiah. Rusnayati, H & Prima, E. C. (2011) dalam 

penelitiannya mengemukakan bahwa proses pembelajaran yang hanya berorientasi 

pada teori dan latihan soal saja tidak mampu melatihkan KPS kepada siswa. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis mampu memprediksi bahwa siswa KPS siswa 

ditempat penulis melakukan observasi rendah.  

Rendahnya beberapa keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa dalam 

pembelajaran mempengaruhi tingkat penguasaan konsep yang dimiliki oleh siswa.  

Rusnayati, H & Prima, E. C. (2011) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa 

rendahnya penguasaan konsep siswa pada mata pelajaran fisika disebabkan 

kurangnya keterampilan proses yang dilatihkan dalam pembelajaran. Hasil 

evaluasi kegiatan pembelajaran pada beberapa materi pokok bahasan fisika 

ditemukan bahwa nilai rata-rata siswa tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang telah ditetapkan. Hanya sekitar 30-40% siswa yang memperoleh 

nilai melebihi KKM. Ketidaktercapaian KKM menunjukan bahwa tingkat 

penguasaan konsep siswa belum optimal. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka diperlukan cara yang mampu 

memfasilitasi siswa melatihkan keterampilan proses sains dalam dirinya dan 

meningkatkan penguasaan konsep yang dimiliki. Pendekatan KPS dipandang 

tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pendekatan KPS merupakan 

pendekatan yang menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan individu 

hingga menguasai kemampuan tertentu (Semiawan, 1992). Pendekatan KPS 

menciptakan suasana belajar yang aktif melibatkan siswa untuk mengembangkan 

kemampuan-kemampuan penyelidikan ilmiah secara langsung. Siswa diberikan 

kesempatan untuk mengalami langsung kegiatan ilmiah dalam rangka menemukan 

maupun mengembangkan konsep dan pengetahuan untuk dirinya sendiri. Dengan 

begitu, rasa ingin tahu siswa akan memacu siswa untuk melanjutkan pekerjaannya 

hingga menemukan pengetahuan yang baru. kelas. 
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Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa pendekatan 

KPS mampu meningkatkan keterampilan proses sains dan penguasaan konsep. 

Rusmiyati (2009) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pendekatan KPS 

mampu meningkatkan kemampuan penguasaan konsep siswa SMP pada materi 

Suhu dan Pemuaian. Sejalan dengan Rahayu, dkk. (2011) menyatakan dalam 

penelitiannya bahwa pendekatan KPS mampu meningkatkan hasil belajar dan dan 

kemampuan berpikir kreatif siswa.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian 

yang berjudul “Penerapan pendekatan Keterampilan Proses Sains Untuk 

Mengidentifikasi Perkembangan Keterampilan Proses Sains dan Peningkatan 

Penguasaan Konsep Siswa SMA Kelas X Pada Materi Momentum dam Impuls. 

 

1.2 Rumusan masalah penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

“Bagaimana perkembangan keterampilan proses sains dan peningkatan 

penguasaan konsep siswa SMA kelas X pada materi momentum dan impuls 

setelah diterapkan pendekatan keterampilan proses sains?”. 

Untuk mempertajam analisis penelitian ini, maka pertanyaan penelitian 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan keterampilan proses sains siswa setelah diterapkan 

pendekatan keterampilan proses sains? 

2. Bagaimana peningkatan penguasaan konsep siswa pada materi momentum dan 

impuls setelah diterapkan pendekatan keterampilan proses sains? 

3. Bagaimana keterlaksanaan pendekatan keterampilan proses sains dalam 

pembelajaran siswa SMA kelas X pada materi momentum dan impuls? 
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1.3 Pembatasan masalah 

Agar penelitian ini berfokus, maka batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Keterampilan proses sains pada penelitian ini dibatasi pada aspek KPS yang 

dikemukakan oleh Rezba (1999), yaitu kemampuan mengamati (observing), 

mengklasifikasikan (classifying), mengidentifikasi variabel (identifying 

variables), mendefinisikan variabel operasional (defining variable 

operationally), memprediksi (predicting), merancang percobaan (designing 

investigation), dan melaksanakan percobaan (investigating). KPS diukur 

menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang diberikan kepada siswa pada 

saat pembelajaran selama tiga kali pertemuan. Skor LKS pada setiap 

pertemuan diolah kemudian diinterpretasikan menjadi berbagai kategori 

menurut Lati (2012). KPS dikatakan berkembang apabila terjadi peningkatan 

skor rata-rata LKS dan peningkatan kategori. 

2. Penguasaan konsep yang diamati dalam penelitian ini hanya pada dimensi 

kognitif yang dikemukakan oleh Bloom yaitu C2 (memahami), C3 

(menerapkan), dan C4 (menganalisis). Penguasaan konsep ini diukur 

menggunakan tes berupa soal uraian. Peningkatan penguasaan konsep di 

identifikasi menggunakan normalized gain score <g> dari skor pretest dan 

posttest. 

 

1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mendapatkan gambaran: 

1. Perkembangan KPS siswa SMA kelas X pada materi momentum dan impuls 

setelah diterapkannya pembelajaran menggunakan pendekatan KPS. 

2. Peningkatan penguasaan konsep siswa SMA kelas X pada materi momentum 

dan impuls setelah diterapkannya pembelajaran menggunakan pendekatan 

KPS. 
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3. Keterlaksanaan pendekatan KPS dalam pembelajaran siswa SMA kelas X 

pada materi momentum dan impuls. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat dari segi teori diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam 

ilmu pedagogic khususnya dalam segi keterampilan proses sains 

2. Manfaat dari segi praktik diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh 

guru untuk menerapkan pendekatan KPS didalam pembelajaran. 

3. Manfaat dari segi isu, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi 

tentang cara-cara melatihkan KPS kepada siswa. 

 

1.6 Struktur penulisan skripsi. 

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan 

latar belakang penelitian yang dilakukan, rumusan masalah, pembatasan masalah 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

Kemudian Bab II yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka dimulai dari review 

melatihkan keterampilan proses sains, pendekatan keterampilan proses sains, 

keterampilan proses sains, penguasaan konsep. Keterkaitan keterampilan proses 

sains dengan penguasaan konsep, dan melatihkan pendekatan KPS sesuai materi 

yaitu momentum dan impuls. Bab III menjabarkan metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian, langkah-langkah penelitian, serta analisis hasil uji 

coba instrumen. Di Bab IV mengemukakan temuan dan pembahasan. Bab V yang 

merupakan bab terakhir dalam skripsi ini merupakan kesimpulan, implikasi dan 

rekomendasi. 


