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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mengingat percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang terjadi, tidak memungkinkan bagi  guru bertindak sebagai satu-satunya 

orang yang menyalurkan semua fakta dan teori dengan menggunakan metode 

ceramah yang dilakukan di sekolah. Untuk mengatasi hal ini perlu 

pengembangan keterampilan  memperoleh dan memproses semua fakta, konsep, 

dan prinsip-prinsip diri siswa.
1
 

Pengembangan dapat diterapkan dengan pendekatan keterampilan proses 

sains. Hal ini dikarenakan pembelajaran IPA atau sains di sekolah berdasarkan 

kurikulum menekankan pada penguasaan kompetensi melalui serangkaian proses 

ilmiah. Dalam buku panduan penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan, 

proses pembelajaran IPA diarahkan  dalam mencari tahu dan berbuat untuk 

membantu peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang 

diri dan alam sekitar. Biologi sebagai salah satu bidang IPA menyediakan 

pengalaman belajar untuk memahami konsep dan proses ilmiah. Oleh karena itu 

pembelajaran IPA khususnya biologi menekankan pada pemberian pengalaman 
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belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan 

proses dan sikap ilmiah.
2
 

Keterampilan Proses Sains (KPS) adalah perangkat kemampuan 

kompleks yang biasa digunakan oleh para ilmuwan dalam melakukan 

penyelidikan ilmiah ke dalam rangkaian proses pembelajaran. Keterampilan 

Proses Sains (KPS) adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah 

dalam memahami, mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan. KPS 

sangat penting bagi setiap siswa sebagai bekal untuk menggunakan  metode 

ilmiah dalam mengembangkan sains serta diharapkan memperoleh pengetahuan 

baru atau mengembangkan pengetahuan yang dimiliki.
3
 

Keterampilan merupakan kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan 

perbuatan secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu hasil tertentu, 

termasuk kreativitas. Proses didefinisikan sebagai perangkat keterampilan 

kompleks yang digunakan ilmuwan dalam melakukan penelitian ilmiah. Proses 

merupakan konsep besar yang dapat diuraikan menjadi komponen-komponen 

yang harus dikuasai seseorang bila akan melakukan penelitian. 

Keterampilan proses adalah keterampilan yang melibatkan keterampilan-

keterampilan kognitif atau intelektual, manual dan sosial. Keterampilan kognitif 

terlibat karena dengan  melakukan keterampilan proses siswa menggunakan 

pikirannya. Keterampilan manual jelas terlibat dalam keterampilan  proses 
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karena mereka melibatkan  penggunaan  alat dan  bahan, pengukuran, 

penyusunan atau perakitan  alat. Keterampilan sosial juga terlibat dalam 

keterampilan proses karena mereka berinteraksi dengan sesamanya dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar, misalnya mendiskusikan  hasil 

pengamatan. Keterampilan proses perlu dikembangkan melalui pengalaman-

pengalaman langsung sebagai pengalaman belajar. Melalui pengalaman  

langsung, seseorang dapat lebih menghayati proses atau kegiatan yang sedang 

dilakukan.
4
 

Keterampilan apapun yang dipelajari memerlukan pengulangan atas 

kegiatan belajar terdahulu. Istilah, konsep, dan prinsip hendaknya dikuasai. 

Selain itu, belajar keterampilan memerlukan latihan dalam mengoordinasikan 

gerakan motorik dan kegiatan mental. Pengembangan suatu keterampilan yang 

terlatih dalam hampir setiap bidang pun merupakan proses yang panjang. 

Masalah yang dihadapi dalam mempelajari keterampilan ialah sulitnya 

mempertahankan perhatian dan minat siswa secara terus menerus untuk 

mempelajari keterampilan tersebut. Salah satu cara yang paling efektif untuk 

mengatasi hal ini adalah membuat siswa merasa pasti bahwa mereka melihat 

adanya kemajuan  yang dicapainya. Grafik atau chart kemajuan hasil yang 
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dicapai adalah alat yang amat baik untuk menunjukkan dan membandingkan 

prestasinya pada masa lampau dengan sekarang.
5
 

Berdasarkan  wawancara dengan salah satu guru bidang studi IPA di MTs 

Muslimat NU Palangka Raya pembelajaran IPA khususnya biologi di MTs 

tersebut sampai saat ini kurang dapat menumbuhkan keterampilan proses sains 

siswa. Pembelajaran di fokuskan pada aspek kognitif, sedangkan aspek 

psikomotorik dan afektif  kurang diperhatikan, kurangnya keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran dan aktivitas yang dilakukan cenderung tidak relevan 

dengan  materi pembelajaran, aktivitas siswa sebatas mencatat dan mendengar. 

Selain itu berdasarkan observasi bahwa pada kelas VIII C tahun ajaran 

2014/2015 khususnya pada materi gerak tumbuhan belum optimalnya 

dilaksanakan serta diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa pada materi 

gerak tumbuhan kelas VIII C tahun ajaran 2014/2015 ketuntasan individual 

adalah 60 masih belum mencapai standar yang ditetapkan pihak sekolah yaitu 

sebesar 70 dan untuk ketuntasan klasikal sebesar 75%. Hal ini mungkin terjadi 

pada saat memberikan materi gerak pada tumbuhan siswa kurang memahami 

materi dengan sepenuhnya, sehingga nilai siswa tidak mampu mencapai nilai 

yang ditetapkan oleh pihak sekolah. 

Rendahnya hasil belajar siswa tersebut menunjukkan rendahnya tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi gerak pada tumbuhan. Hal ini diduga karena 
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terlalu banyak materi yang menuntut siswa untuk mengingat pada macam-macam 

gerak tumbuhan, sehingga siswa kesulitan dalam memahami dan mengenal 

macam-macam gerak pada tumbuhan, dan hal ini akan berdampak pada 

rendahnya hasil belajar siswa. Kemudian model pendekatan yang digunakan oleh 

guru masih metode ceramah, tanya jawab, sehingga kurangnya keterlibatan siswa 

pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini mengakibatkan kurangnya 

keaktifan siswa, keterampilan, dan aktivitas siswa di dalam kelas. 

Dari latar belakang diatas bahwa pembelajaran IPA (biologi) di sekolah 

MTs Muslimat NU Palangka Raya tersebut belum maksimal melibatkan siswa 

dalam aspek psikomotoriknya, dan tidak maksimal memberikan kesempatan pada 

siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga tidak dapat 

menumbuhkan keterampilan proses sains siswa.
6
  

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik meneliti terkait tentang  

“Identifikasi Keterampilan Proses Sains Pada Materi Gerak Pada 

Tumbuhan di Kelas VIII C Semester I MTs Muslimat NU Palangka Raya”. 

B. Batasan masalah 

Melihat dari banyaknya permasalahan yang muncul maka diperlukan 

untuk membatasi masalah-masalah yang ada. Batasan masalah yang diperlukan 

adalah sebagai berikut : 
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1. Penelitian dilaksanakan pada kelas VIII C di MTs Muslimat NU Palangka 

Raya. 

2. Keterampilan proses sains yang dilihat yaitu mengamati/observasi, 

klasifikasi, menafsirkan/interpretasi, mengajukan pertanyaan, berhipotesis, 

merencanakan percobaan, melakukan percobaan, menerapkan konsep, 

berkomunikasi. 

3. Penggunaan ini hanya dibatasi pada materi gerak pada tumbuhan di 

kelas VIII C semester I. 

C. Rumusan Masalah 

 

Dari kenyataan yang ada maka rumusan masalah beberapa persoalan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Keterampilan proses sains apa saja 

yang muncul pada materi gerak pada tumbuhan di kelas VIII C MTs Muslimat 

NU Palangka Raya ? 

D. Tujuan penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: untuk 

mengetahui keterampilan proses sains yang muncul pada saat siswa diajarkan 

materi gerak  tumbuhan di kelas VIII C MTs Muslimat NU Palangka Raya. 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang di lakukan peneliti ini di harapkan dapat 

bermanfaat untuk : 
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1. Bagi peneliti, Sebagai bahan informasi bagi para peneliti berikutnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Bagi siswa, memberikan pengalaman belajar yang lebih bervariasi sehingga 

diharapkan siswa lebih termotivasi dalam proses pembelajaran biologi dan 

membantu siswa agar lebih aktif, dalam menemukan sendiri serta terlibat 

dalam memecahkan masalah pembelajaran yang dialaminya. 

3. Sebagai bahan referensi dan masukan khususnya bagi guru dan umumnya 

bagi seluruh lembaga pendidikan dalam kaitannya dengan hal-hal yang 

menyangkut evaluasi keterampilan proses sains pada mata  pelajaran  

Biologi. 

F. Definisi operasional 

 

1. Identifikasi adalah sebuah kegaiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan 

menganalisa secara lebih mendalam akan sebuah hal atau benda. 

Identifikasi juga bisa diartikan sebagai satu cara yang dilakukan oleh 

seseorang untuk mengambil alih ciri-ciri orang lain dan menjadikannya 

bagian yang terintegrasi dengan kepribadiannya sendiri. 

2. Keterampilan proses sains adalah seluruh keterampilan ilmiah yang 

digunakan untuk menemukan konsep atau prinsip atau teori dalam rangka 

mengembangkan konsep yang telah ada atau menyangkal penemuan 

sebelumnya. Keterampilan proses sains merupakan keterampilan 
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intelektual yang khas, yang digunakan oleh semua ilmuan. Keterampilan 

proses juga dapat digunakan untuk memahami fenomena apa saja yang 

telah terjadi.
7
 

G. Sistematika  Pembahasan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab, yaitu 

Bab I : Pendahuluan  

Adapun latar belakang dari penelitian yang peneliti lakukan adalah bahwa proses 

pembelajaran masih berpusat pada guru, pembelajaran di fokuskan pada aspek 

kognitif, kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan aktivitas yang 

dilakukan cenderung tidak relevan dengam materi. Aktivitas siswa sebatas 

mencatat dan mendengar, sehingga siswa kurang aktif dan terampil. Mengatasi 

permasalahan tersebut maka diperlukan adanya pendekatan yang diterapkan pada 

materi gerak pada tumbuhan. 

Bab II : Kajian Pustaka 

Kajian pustaka memaparkan tentang pendekatan keterampilan proses sains dan 

penjelasan materi gerak pada tumbuhan. 

Bab III : Metode penelitian 

Adapun metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif dengan tehnik purposive sampling (sampel 

bertujuan). Dimana pendekatan ini yang banyak dituntut data-data deskriptif 
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yaitu berupa data tertulis maupun lisan yang bersumber dari orang-orang yang 

diamati perilakunya. 

Bab IV : Adapun hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti dapatkan adalah 

adanya ketermpilan proses sains yang muncul di kelas VIII C pada materi gerak 

pada tumbuhan dan ada juga keterampilan proses sains yang tidak muncul.  

Bab V : Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan adalah 

maka keterampilan proses sains yang muncul meliputi mengamati/observasi, 

melakukan percobaan, menerapkan konsep, berkomunikasi, mengajukan 

pertanyaan dan berhipotesis. Sedangkan keterampilan proses sains yang tidak 

muncul pada semua kelompok atau 8 kelompok dipertemuan pertama adalah 

menafsirkan dan merencanakan percobaan, sedangkan pada pertemuan kedua 

yang tidak muncul pada semua kelompok adalah 

mengelompokkan/klasifikasikan  dan merencanakan percobaan pada materi 

gerak pada tumbuhan di kelas VIII C MTs Muslimat NU Palangka Raya. 

 


