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PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul "Model Pelatihan

Keterampilan Proses dan Penerapannya Untuk Meningkatkan Kemampuan

Guru-guru IPA Sekolah Dasar" ini berserta seluruh isinya adalah benar-benar

karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan

cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat

keilmuan. Atas pemyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang

dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas

etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya

ini.
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KATA PENGANTAR

Penelitian tindakan dengan judul "Model Pelatihan Keterampilan Proses
dan Penerapannya untuk Meningkatkan Kemampuan Guru-guru IPA SD"
dilakukan dalam usaha mencari pola pelatihan keterampilan proses IPA yang
sesuai dan dapat bermanfaat bagi guru SD dalam mengatasi permasalahan yang
mereka hadapi khususnya tentang cara membelajarkan IPA yang dapat melatihkan
keterampilan-keterampilan mendasar kepada siswa. IPA sebagai proses
disamping sebagai produk saat ini semakin diyakini oleh berbagai pihak sebagai
sesuatu yang mendesak untuk segera diwujudkan melalui proses pembelajaran.
Pendidikan IPA berkewajiban membiasakan anak didik menggunakan proses
ilmiah yang merupakan gabungan antara pendekatan induktif empirik dan
pendekatan deduktif rasional.

Penelitian ini ingin mengungkap sejauhmana model pelatihan
keterampilan proses yang telah diprogramkan dapat meningkatkan pengetahuan
dan sikap guru terhadap keterampilan proses IPA, kesiapan guru dalam
membelajarkan EPA yang berorientasi keterampilan proses, dan manfaatnya bagi
guru untukmemperbaiki pembelajaran IPAyangdilakukannya.

Laporan penelitian ini disajikan dalam lima bab. Bab I merupakan
pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan
permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian. Bab II mengetengahkan landasan
teoritis yang berkaitan dengan model pelatihan tentang keterampilan proses, yaitu
tentang hakekat IPA dan hakekat pendidikan IPA, keterampilan proses IPA,

kemampuan guru dan sikap guru, serta model pelatihan keterampilan proses. Bab
III menguraikan tentang metodologi penelitian yang berisi desain penelitian,
subjek penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitan, serta teknik

pengumpulan data, dan analisisnya. Bab IV melaporkan hasil penelitian, analisis
data, dan pembahasannya. Pada Bab V dikemukakan kesimpulan, keterbatasan,
dan saran-saran yang relevan dengan masalah yangditemukan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini banyak mengandung kekurangan dan
jauh dari sempurna, tetapi penulis percaya bahwa tesis yang sederhana ini dapat
memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan diklatyang berkaitan dengan
pendidikan IPA.

Bandung, Desember 2000

Penulis
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