
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Metode Praktikum 

 

Pratikum berasal dari kata praktik yang artinya pelaksanaan secara nyata apa 

yang disebut dalam teori. Sedangkan pratikum adalah bagian dari pengajaran 

yang bertujuan agar siswa mendapat kesempatan untuk menguji dan 

melaksanakan di keadaan nyata, apa yang diperoleh dari teori dan pelajaran 

praktik (KBBI, 2001:785). Menurut Sudirman (1992:163) metode praktikum 

adalah cara penyajian pelajaran kepada siswa untuk melakukan percobaan 

dengan mengalami dan membuktikan sesuatu yang dipelajari. Hal ini 

didukung pula oleh Winatapura (1993:219) yang menyatakan bahwa metode 

praktikum adalah suatu cara penyajian yang disusun secara aktif untuk 

mengalami dan membuktikan sendiri tentang apa yang dipelajarinya. 

 

Melalui praktikum, peserta didik dapat memiliki banyak pengalaman, baik 

berupa pengamatan langsung atau bahkan melakukan percobaan sendiri 

dengan objek tertentu. Tidak diragukan lagi bahwa melalui pengalaman 

langsung (first-hand experiences), peserta didik dapat belajar lebih mudah 

dibandingkan dengan belajar melalui sumber sekunder, misalnya buku. Hal 

tersebut sangat sesuai dengan pendapat Bruner yang menyatakan bahwa anak 

belajar dengan pola inactive melalui perbuatan (learning by doing) akan dapat 
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mentrasnfer ilmu pengetahuan yang dimilikinya pada berbagai situasi (Tresna 

Sastrawijaya, 1998 : 17). 

 

Kegiatan praktikum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

pembelajaran IPA khususnya Biologi, sehingga IPA disebut dengan 

experimental science. Hal itu sejalan dengan pendapat Sagala (2005:220) 

yang menjelaskan bahwa proses belajar mengajar dengan praktikum ini 

berarti siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri, mengikuti proses, 

mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik 

kesimpulan sendiri tentang suatu objek, keadaan atau proses sesuatu. 

 

Di dalam kegiatan praktikum sangat dimungkinkan adanya penerapan 

beragam keterampilan proses sains sekaligus pengembangan sikap ilmiah 

yang mendukung proses perolehan pengetahuan (produk keilmuan) dalam diri 

siswa. Disinilah tampak betapa praktikum memiliki kedudukan yang amat 

penting dalam pembelajaran IPA, karena melalui praktikum siswa memiliki 

peluang mengembangkan dan menerapkan keterampilan proses sains, sikap 

ilmiah dalam rangka memperoleh pengetahuannya (Subiantoro, 2010: 7). 

 

Menurut Suparno (2007: 77), kegiatan praktikum dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu praktikum terbimbing atau terencana dan praktikum bebas. 

Kegiatan siswa dalam praktikum terbimbing hanya melakukan percobaan dan 

menemukan hasilnya saja, seluruh jalannya percobaan sudah dirancang oleh 

guru. Langkah-langkah percobaan, peralatan yang harus digunakan, serta 

objek yang harus diamati atau diteliti sudah ditentukan sejak awal oleh guru. 

Sedangkan kegiatan siswa dalam praktikum bebas lebih banyak dituntut 
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untuk berpikir mandiri, bagaimana merangkai alat percobaan, melakukan 

percobaan dan memecahkan masalah, guru hanya memberikan permasalahan 

dan objek yang harus diamati atau diteliti. Dalam mengimplementasikan 

kegiatan praktikum dalam pembelajaran, umumnya siswa dibagi menjadi 

kelompok-kelompok kecil antara 2 – 6 orang, tergantung pada ketersediaan 

alat dan bahan. Pada jenjang pendidikan SMP, umumnya siswa masih 

kesulitan dalam membangun prosedur percobaannya sendiri, karena itu guru 

umumnya menyediakan LKS sebagai panduan bagi siswa dalam melakukan 

praktikum (Suparno, 2007:77). 

 

Sedikitnya ada empat alasan yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan 

IPA mengenai pentingnya kegiatan praktikum. Pertama, praktikum 

membangkitkan motivasi belajar IPA. Kedua, praktikum mengembangkan 

keterampilan-keterampilan dasar melaksanakan eksperimen. Ketiga, 

praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah. Keempat, praktikum 

menunjang pemahaman materi pelajaran (Woolnough dan Allsop, 1985: 5-8). 

 

Pada pelaksanaan praktikum dalam proses pembelajaran, ada langkah-

langkah yang perlu dilakukan agar hasil yang diharapkan dapat tercapai 

dengan baik. Menurut Djajadisastra (1982, dalam Anggraini, 2012:21-22) ada 

tiga langkah utama yang perlu dilakukan, yaitu langkah persiapan, langkah 

pelaksanaan, dan tindak lanjut metode praktikum. 

 

Langkah persiapan diperlukan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan atau 

kegagalan-kegagalan yang dapat muncul. Kegiatan yang dapat dilakukan 

dalam langkah persiapan antara lain menetapkan judul dan tujuan praktikum, 
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mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, mempersiapkan tempat 

praktikum, mempertimbangkan jumlah siswa dengan jumlah alat yang 

tersedia dan kapasitas tempat praktikum, mempersiapkan tata tertib dan 

disiplin selama praktikum, serta membuat petunjuk dan langkah-langkah 

praktikum. 

 

Pada langkah pelaksanaan praktikum, siswa melakukan kegiatan praktikum 

sesuai dengan petunjuk dan langkah-langkah yang telah dibuat pada tahap 

persiapan praktikum.  Langkah-langkah yang dibuat disesuaikan dengan 

materi pembelajaran yang akan dipraktikumkan. Kegiatan siswa dalam 

pelaksanaan praktikum adalah mengobservasi( mengamati) percobaan, 

mencatat data, menganalisis data,  menjawab pertanyaan, menyimpulkan hasil 

praktikum, dan mengomunikasikan hasil praktikum. Sedangkan guru dalam 

pelaksanaan praktikum adalah mengawasi  proses praktikum yang sedang 

dilakukan oleh siswa, baik secara menyeluruh maupun perkelompok. 

 

Setelah praktikum dilaksanakan, kegiatan guru selanjutnya adalah melakukan 

tindak lanjut kepada siswa dengan cara meminta siswa membersihkan dan 

menyimpan peralatan yang digunakan, mendiskusikan masalah-masalah yang 

ditemukan selama praktikum, membuat laporan hasil praktikum, meminta 

perwakilan siswa untuk mempresentasikan hasil laporan yang telah diperoleh 

dan dibuat selama kegiatan praktikum berlangsung.  
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Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode praktikum dalam 

pembelajaran menurut Sagala (2005:220) adalah sebagai berikut: 

Kelebihan: 

a. Dapat membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan 

berdasarkan percobaan yang dilakukan sendiri daripada hanya menerima 

penjelasan dari guru atau dari buku. 

b. Dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi 

tentang sains dan teknologi. 

c. Dapat menumbuhkan sikap-sikap ilmiah seperti bekerjasama, bersikap 

jujur, terbuka, kritis dan bertoleransi. 

d. Siswa belajar dengan mengalami atau mengamati sendiri suatu proses 

atau kejadian. 

e. Memperkaya pengalaman siswa dengan hal-hal yang bersifat objektif 

dan realistis. 

f. Mengembangkan sikap berpikir ilmiah. 

g. Hasil belajar akan bertahan lama dan terjadi proses internalisasi. 

Kekurangan: 

a. Memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu 

mudah diperoleh dan murah. 

b. Setiap praktikum tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan karena 

terdapat faktor-faktor tertentu yang berada diluar jangkauan kemampuan. 

c. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua hal dapat dijadikan materi 

eksperimen. 
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d. Sangat menuntut penguasaan perkembangan materi, fasilitas peralatan 

dan bahan mutakhir. 

 

B. Keterampilan Proses Sains 

 

Pendidikan IPA diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang dirinya sendiri dan alam sekitar (BSNP, 2006: 1). 

Keterampilan dalam mencari tahu atau berbuat tersebut dinamakan dengan 

keterampilan proses. Keterampilan proses perlu dikembangkan pada peserta 

didik melalui pengalaman-pengalaman langsung sebagai pengalaman 

pembelajaran. Melalui pengalaman langsung seseorang dapat lebih 

menghayati proses atau kegiatan yang sedang dilakukan. 

 

Keterampilan proses sains dapat diartikan sebagai keterampilan intelektual, 

sosial maupun fisik yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut 

pengetahuan atau konsep yang telah dimiliki. Dengan dimilikinya 

keterampilan ini, siswa berpeluang untuk mendapatkan konsep-konsep baru 

atau informasi-informasi baru yang diperlukan. Keterampilan proses 

merupakan wahana penemuan dan pengembangan konsep. Di lain pihak, 

konsep-konsep yang telah dikembangkan siswa berperan pula sebagai 

penunjang berkembangnya keterampilan itu (Hadiat, 1993:10).  

 

Ada berbagai keterampilan dalam keterampilan proses, yaitu keterampilan-

keterampilan dasar (basic skills) dan keterampilan-keterampilan terintegrasi 

(integrated skills). Keterampilan-keterampilan dasar terdiri dari enam 
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keterampilan, yakni : mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, 

mengukur, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Sedangkan 

keterampilan-keterampilan terintegrasi terdiri dari : mengidentifikasi variabel, 

membuat tabulasi data, menyajikan data dalam bentuk grafik, 

menggambarkan hubungan antar-variabel, mengumpulkan dan mengolah 

data, menganalisa penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel 

secara operasional, merancang penelitian, dan melaksanakan eksperimen 

(Funk dalam Dimyati dan Mudjiono, 1999:140). 

 

Ada 10 indikator keterampilan proses sains yang harus dikuasai oleh siswa 

yang sedang belajar sains, yang dapat diuraikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 1. Proses-proses Sains dan definisinya  

No Proses Sains Keterangan 

1 Observasi Mencermati objek/gejala alam, baik gejala kebendaan 

maupun gejala peristiwa, dengan menggunakan beragam 

indera untuk mengidentifikasi atribut atau aspek-aspek 

gejala tersebut. 

2 Klasifikasi Menata atau membagi objek, gejala, informasi, dalam 

kelompok-kelompok berdasarkan metode atau sistem 

tertentu. 

3 Mengukur Melakukan pengamatan kuantitatif melalui proses 

membandingkan objek/gejala dengan ukuran/ sistem 

standar. 

4 Merekam/mencatat data Mengumpulkan berbagai informasi tentang objek atau 

gejala yang mengilustrasikan situasi khusus. 

5 Mengidentifikasi 

variabel 

Mengenali karakteristik objek atau faktor-faktor dalam 

gejala baik yang bersifat tetap atau berubah akibat 

perbedaan kondisi. 

6 Menginterpretasi data Menganalisis dan mengorganisasikan data dengan 

menentukan pola atau hubungan antar data. 

7 Memprediksi Membuat dugaan akan gejala yang akan terjadi atau 

kondisi yang diharapkan. 

8 Inferensi 

 

Membuat kesimpulan berdasarkan penalaran logis untuk 

menjelaskan pengamatan. 

9 Generalisasi Menggambarkan kesimpulan umum dari bagian-bagian 

yang ada. 

10 Membuat keputusan Mengidentifikasi dan memilih alternatif tindakan dari 

beberapa pilihan berdasarkan argumen atau temuan. 

       

        (Carin dalam Subiantoro, 2010:4-5). 
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Keterampilan proses dalam pembelajaran bertujuan mengembangkan 

sejumlah kemampuan fisik dan mental sebagai dasar untuk mengembangkan 

kemampuan yang lebih tinggi pada diri siswa. Kemampuan-kemampuan  fisik 

dan mental tersebut pada dasarnya telah dimiliki oleh siswa meskipun masih 

sederhana dan perlu dirangsang agar menunjukkan jati dirinya. Dengan 

mengembangkan keterampilan-keterampilan memproses perolehan, anak 

akan mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep serta 

menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang di tuntut (Hamalik, 

2009:149). 

 

Adapun kemampuan-kemampuan yang hendak dikembangkan dalam 

keterampilan proses  menurut Hamalik (2009:150-151) ada 7 jenis yaitu 

sebagai berikut: 

a. Mengamati 

Siswa harus mampu menggunakan alat-alat inderanya: melihat, 

mendengar, meraba, mencium, dan merasa. Dengan kemampuan ini, dia 

dapat mengumpulkan data/informasi yang relevan dengan kepentingan 

belajarnya. 

b. Menggolongkan/mengklasifikasikan 

Siswa harus terampil mengenal perbedaan dan persamaan atas hasil 

pengamatannya terhadap suatu objek, serta mengadakan klasifikasi 

berdasarkan ciri khusus, tujuan atau kepentingan tertentu. Pembuatan 

klasifikasi memerlukan kecermatan dan melakukan penelitian.  
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c. Menafsirkan (menginterpretasikan) 

Siswa harus memiliki keterampilan menafsirkan fakta, data, informasi, 

atau peristiwa. Keterampilan ini diperlukan untuk melakukan percobaan 

atau penelitian sederhana. 

d. Meramalkan 

Siswa harus memiliki keterampilanmenghubungkan data, fakta, dan 

informasi. Siswa dituntut terampil mengantisipasi dan meramalkan 

kegiatan atau peristiwa yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. 

e. Menerapkan 

Siswa harus mampu menerapkan konsep yang telah dipelajari dan dikuasai 

kedalam situasi atau pengalaman baru. Keterampilan itu digunakan untuk 

menjelaskan apa yang akan terjadi dan dialami oleh siswa dalam proses 

belajarnya. 

f. Merencanakan penelitian 

Siswa harus mampu menentukan masalah dan variable-variabel yang akan 

diteliti, tujuan, dan ruang lingkup penelitian. Dia harus menentukan 

langkah-langkah kerja pengumpulan dan pengolahan data serta prosedur 

melakukan penelitian. 

g. Mengkomunikasikan 

Siswa harus mampu menyusun dan menyampaikan laporan secara 

sistematis dan menyampaikan perolehannya, baik proses maupun hasil 

belajarnya kepada siswa lain dan peminat lainnya. 

 

 



20 

 

Dalam kegiatan pembelajaran, pelaksanaan keterampilan proses sains dapat 

dilakukan dengan dua tahapan utama, yaitu tahap pemanasan dan tahap proses 

belajar mengajar. Pada tahap pemanasan, guru dapat mengarahkan siswa pada 

pokok permasalahan agar siswa siap, baik secara mental, emosional maupun 

fisik. Kegiatan ini antara lain dapat berupa : pengulasan langsung pengalaman 

yang pernah dialami siswa ataupun guru, pengulangan bahan pengajaran yang 

pernah dipelajari pada waktu sebelumnya, atau kegiatan-kegiatan yang 

menggugah dan mengarahkan perhatian siswa antara lain meminta 

pendapat/saran siswa, menunjukkan gambar, slide, film, atau benda lain. 

Sedangkan dalam tahap proses belajar mengajar, guru mengikutkan siswa 

secara aktif guna mengembangkan kemampuan-kemampuan siswa antara lain 

kemampuan mengamati, menginterpretasikan, meramalkan, mengaplikasikan 

konsep, merencanakan dan melaksanakan penelitian, serta mengkomunikasikan 

hasil penemuannya (Suryosubroto dalam Anggraini, 2012:13). 

 

Kegiatan pembelajaran yang menerapkan keterampilan proses memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Menurut Erikanto (dalam Anggraini, 2012:14-15) 

kelebihan dan kekurangan dari proses belajar mengajar dengan menggunakan 

keterampilan proses adalah sebagai berikut : 

a. Kelebihannya adalah siswa dapat : 

1) dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran, 

2) mengalami sendiri proses untuk mendapatkan konsep-konsep 

pengetahuan, 

3) mengembangkan sikap ilmiah dan merangsang rasa ingin tahu siswa, 

4) mengurangi ketergantungan siswa terhadap orang lain dalam belajar, 



21 

 

5) menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa, 

6) memiliki keterampilan-keterampilan dalam melakukan suatu kegiatan 

ilmiah sebagaimana yang biasa dilakukan para saintis. 

b. Kekurangannya : 

1) membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukannya, 

2) jumlah siswa dalam kelas harus relatif kecil, karena setiap siswa  

       memerlukan perhatian guru, 

3) memerlukan perencanaan dengan sangat teliti, 

4) tidak menjamin bahwa setiap siswa akan dapat mencapai tujuan sesuai  

       dengan tujuan pembelajaran, 

5) sulit membuat siswa turut aktif secara merata selama berlangsungnya  

        proses pembelajaran. 

 

C.  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) 

 

Pembelajaran kooperatif (cooperatif learning) adalah model pembelajaran 

dengan siswa dibiarkan belajar dalam kelompok, saling menguatkan, 

mendalami, dan bekerjasama untuk semakin menguasai bahan/ materi 

pelajaran (Suparno, 2007: 134). Pembelajaran kooperatif merupakan salah 

satu model pembelajaran dengan membentuk siswa belajar dalam kelompok-

kelompok kecil. Dalam kelompok ini siswa yang dipilih memiliki tingkat 

kemampuan berbeda dari segi budaya, jenis kelamin dan kemampuan 

akademiknya. Sebagai anggota kelompok, siswa bekerjasama untuk 

membantu dan memahami suatu bahan pelajaran serta tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru, seperti yang dinyatakan oleh Ibrahim (2000:3) bahwa 
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pembelajaran kooperatif menuntut kerjasama siswa dan saling ketergantungan 

dalam struktur tugas dan tujuan. 

 

Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) merupakan 

salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur 

khusus dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik.  

Menurut Trianto (2010:82) pembelajaran kooperatif  NHT atau penomoran 

berpikir bersama adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk memengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif 

terhadap struktur kelas tradisional. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

pertama kali dikembangkan oleh Spenser Kagen untuk melibatkan lebih 

banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan 

mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Model 

pembelajaran ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang tingkat 

kesulitannya terbatas. Menurut Muhammad Nur (2005:78), dengan cara 

tersebut akan menjamin keterlibatan total semua siswa dan merupakan upaya 

yang sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab individual dalam 

diskusi kelompok. Selain itu, model pembelajaran ini juga memberi 

kesempatan kepada siswa untuk membagikan ide-ide dan memertimbangkan 

jawaban yang paling tepat serta mendorong siswa untuk meningkatkan 

semangat kerjasama mereka (Lie, 2008 : 59). 

 

 

 



23 

 

Ibrahim (2009:29) mengemukakan tiga tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT yaitu:  

1. Hasil belajar akademik stuktural 

Bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. 

2. Pengakuan adanya keragaman 

Bertujuan agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai    

berbagai latar belakang. 

3. Pengembangan keterampilan sosial 

Bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. 

 

Menurut Trianto (2010:82-83) dalam mengajukan pertanyaan kepada seluruh 

kelas, guru menggunakan struktur empat fase sebagai sintaks NHT yaitu: 

a. Fase 1: Penomoran 

Dalam fase ini, guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-5 orang dan 

kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5. 

b. Fase 2: Mengajukan pertanyaan 

Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa.  Pertanyaan dapat bervariasi.  

Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat tanya.   

c. Fase 3: Berpikir Bersama 

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan 

meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. 

d. Fase 4: Menjawab 

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya 

sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab 

pertanyaan untuk seluruh kelas. 
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Kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kooperatif tipe NHT menurut 

Sanjaya (2008: 249) adalah sebagai berikut: 

Kelebihan: 

1. Siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat 

menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri. 

2. Dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan. 

3. Dapat membantu anak untuk merespon orang lain. 

4. Dapat memberdayakan siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam 

belajar. 

5. Dapat meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. 

6. Dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan 

pemahamannya sendiri, menerima umpan balik. 

7. Dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan 

kemampuan belajar abstrak menjadi nyata. 

8. Dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk 

berpikir. 

Kekurangan: 

1. Dengan leluasanya pembelajaran maka apabila keleluasaan itu tidak 

optimal maka tujuan dari apa yang dipelajari tidak akan tercapai. 

2. Penilaian kelompok dapat membutakan penilaian secara individu apabila 

guru tidak jeli dalam pelaksanaannya. 

3. Mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan waktu yang 

panjang. 


