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ABSTRAK

Anwar, Pendekatan Keterampilan Proses Pada Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar

Penelitian ini mengenai masalah penerapan pendekatan keterampilan proses dalam
pembelajaran untuk memahami konsep IPA secara baik. Permasalahanya berkaitan
dengan pembentukan sikap dan keterampilan siswa melalui percobaan yang dilakukan,
kemampuan siswa membangun konsep sifat dan kegunaan air melalui rangkaian kegiatan
percobaan yang dilakukan.

Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran tentang sikap hati-hati, teliti,
terampil, dan kerja sama dalam melakukan setiap percobaan dan keterampilan
mengamati, komunikasi, membandingkan, mengukur, mengklasifikasi, diskusi, bertanya,
menyimpulkan sesuai dengan pokok bahasan yang dipelajari dan diperoleh gambaran
tentang pemahaman konsep siswa. Instrumen yang digunakan, yaitu Observasi,
wawancara dan tes prestasi. Observasi dilakukan untuk mengungkap sikap siswa melalui
catatan lapangan dan mengungkap keterampilan siswa melalui LKS, tes prestasi
dilakukan untuk mengungkap pemahaman siswa melalui tes tertulis, wawancara
digunakan sebagai data pendukung tentang hasil kegiatan siswa dan tanggapan dari
berbagai pihak tentang pendekatan keterampilan proses.

Melalui observasi terungkap bahwa siswa dapat membentuk sikap dengan baik,
yaitu dari kurang hati-hati menjadi cukup hati-hati, dari kurang teliti menjadi cukup teliti,
dari kurang terampil menjadi cukup terampil, dari kerja sendiri-sendiri menjadi terbentuk
kerja sama yang baik. Melalui observasi terungkap pula bahwa keterampilan mengamati
siswa cukup baik, sebagian besar siswa memiliki keterampilan komunikasi (tulisan) yang
cukup baik, keterampilan membandingkan, mengukur dan mengklasifikasi cukup baik,
siswa dapat membentuk keterampilan diskusi dan bertanya dengan baik, yaitu menjadi
terbiasa untuk melakukan diskusi dan mulai berani untuk mengajukan pertanyaan. Untuk
hal-hal yang tidak konkrit, keterampilan menyimpulkan sukar dilakukan. Melalui tes
prestasi terungkap bahwa konsep yang dibangun melalui percobaan tentang sifat
permukaan air yang tenang selalu datar, air mempunyai berat, air mengalir dari tempat
yang tinggi ke tempat yang rendah, air berubah wujud jika dipanaskan atau didinginkan,
air melarutkan berbagai zat dapat dipertahankan sedangkan konsep sifat air menempati
ruang dan air menekan ke segala arah tidak dapat dipertahankan.

Implikasi dari penelitian ini ditujukan agar dalam pembelajaran IPA di sekolah
lebih mengaktifkan siswa melalui cara, yaitu pemberian tugas, melakukan pengamatan
terhadap fenomena alam di sekitarnya, melakukan percobaan. Keterbatasan dalam
melakukan hal tersebut dapat diatasi dengan memanfaatan lingkungan di sekitar sekolah
sebagai sumber belajar, dilakukan penataran tentang penggunaan alat-alat peraga agar
bermanfaat secara maksimal dan pengembangan wawasan guru melalui pendidikan yang
lebih tinggi atau melalui diskusi sesama rekan guru.





KATA PENGANTAR

Tesis ini merupakan laporan hasil penilitian mengenai pemahaman tentang

konsep sifat air melalui pendekatan keterampilan proses pada siswa kelas IV Cawu

satu SDN 2 Lamangga Kecamatan Betoambari Kabupaten Buton Sulawesi

Tenggara tahun ajaran 1998/1999.

Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang konsep sifat air

dapat ditingkatkan melalui pendekatan keterampilan proses.

Tesis ini terdiri dari lima bab. Bab I pendahuluan menyajikan latar belakang,

identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional. Bab

II tinjauan pustaka menyajikan ulasan proses belajar mengajar, konstruktivisme

dalam pembelajaran IPA, proses belajar mengajar IPA, keterampilan proses dalam

pembelajaran IPA, cara mengajar dengan ketrampilan proses, penelitian terdahulu.

Bab III metodologi penelitian menyajikan tentang obyek penelitian, subyek

penelitian, Instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis data, kredibilitas hasil

penelitian. Bab IV hasil penelitian menyajikan temuan dan analisis pengetahuan

awal siswa tentang air, temuan dan analisis pengetahuan siswa tentang permukaan

air yang tenang selalu datar, temuan dan analisis pengetahuan siswa tentang air

menempati ruang dan mempunyai berat, temuan dan analisis pengetahuan siswa

tentang air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, temuan dan

analisis pengetahuan siswa tentang air dapat berubah wujud jika dipanaskan atau

didinginkan, temuan dan analisis pengetahuan siswa tentang air menekan ke segala

arah, temuan dan analisis pengetahuan siswa tentang air dapat melarutkan berbagai

iv



zat, analisis hasil tes formatif pertama, analisis hasil tes formatif kedua, analisis

hasil tes formatif ketiga. Bab V menyajikan kesimpulan, saran dan implikasi.

Akhirnya penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi

pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya dan pengajaran

IPA di SD khususnya.

Penulis,
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