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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Metode Pembelajaran Observasi 

Menurut Arikunto (2006:124) observasi adalah mengumpulkan data atau 

keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan 

secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Sedangkan menurut Kamus 

Ilmiah Populer (dalam Suardeyasasri, 2010:9) kata observasi berarti suatu 

pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang. Metode 

observasi seperti yang dikatakan Hadi dan Nurkancana (dalam Suardeyasasri, 

2010:9) adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati. 

Bagi peneliti profesional, observasi umumnya digunakan sebagai metode 

untuk mengumpulkan data atau untuk mencatat bukti. Definisi umum observasi 

oleh peneliti adalah melihat, tetapi melihat ini diharapkan dapat menyertakan 

analisis dan interpretasi yang spesifik. Oleh karena itu, Sanger (dalam Anon, 

2010:2) berpendapat bahwa observasi dapat dilakukan dengan melihat bukti yang 

dikumpulkan dan berusaha mencari yang signifikan dan tidak signifikan dari 

kumpulan bukti tersebut. Definisi observasi menurut Tikstine (dalam Anon, 

2010:3) adalah pengumpulan bukti visual secara sistematis dan seakurat mungkin 

dengan menghadirkan situasi dunia nyata, yang mengarah kepada penyampaian 
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penilaian dan perubahan yang perlu untuk perilaku yang dapat diterima. 

Pendekatan kontekstual merupakan suatu konsep belajar guru menghadirkan 

situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Nurhadi, 2007, dalam Gusti, 

2011:5).  

Menurut Purnomo (dalam Kurniawan, 2011:10) Metode observasi ialah 

pengamatan langsung menggunakan alat indera atau instrument sebagai alat bantu 

untuk penginderaan suatu subjek atau objek yang juga merupakan basis sains. 

Metode observasi sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa. 

Sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan 

metode observasi siswa menemukan fakta bahwa ada hubungan antara obyek 

yang dianalisa dengan materi pembelajaran yang dibawakan guru. 

Menurut Notoatmojo (dalam Sandjaja, 2011:1) bahwa observasi sebagai 

perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya 

rangsangan dalam menemukan fakta. Rangsangan tadi setelah mengenai indra 

menimbulkan kesadaran untuk melakukan pengamatan. Pengamatan tersebut tidak 

hanya sekedar melihat saja melainkan juga perlu keaktifan untuk meresapi, 

mencermati, memaknai dan akhirnya mencatat. Tindakan terakhir ini penting 

dilaksanakan, karena daya ingat manusia sangat terbatas untuk menyimpan semua 

informasi tentang apa yang akan diobservasi dan hasil pengamatannya. 
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Catatan yang berisi hal-hal yang harus diobservasi dinamakan panduan observasi. 

Sedangkan catatan yang merekam hasil observasi dapat berupa gambar dan 

catatan panjang sebagai potret saat observasi dilakukan, dengan memberikan 

tanda yang merupakan suatu daftar yang berisi subyek dan gejala-gejala yang 

harus diamati berikut penilaiannya dinamakan alat bantu observasi. Pada jaman 

ini beberapa alat bantu lain sering dipergunakan misalnya, kamera, tape recorder 

dan alat-alat perekam elektronik lainnya. Cara metode observasi dalam 

meningkatkan keterampilan proses sains pada penelitian yang dilakukan oleh 

Pratama (2012:33) yaitu dengan mengamati seluruh proses tindakan yang akan 

dinilai dari indikator-indikator keterampilan proses sains yang telah ditentukan. 

Purnomo (dalam Kurniawan, 2011:10) dan Nurlaili (2011:14) mengungkapkan 

bahwa langkah-langkah penggunaan metode observasi secara umum meliputi: 

1. Tahap persiapan atau perencanaan 

a. Menetapkan tujuan pembelajaran khusus (TPK) 

b. Menetapkan obyek yang akan diobservasi 

c. Menentukan alat/instrument peroleh data dalam mengadakan observasi 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Melakukan pengamatan, dimana siswa secara langsung menuju obyek 

yang diobservasi 

b. Siswa mengumpulkan data (inventarisasi data) dari pengamatan 

terhadap obyek yang diobservasi 
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c. Menganalisis dan mengevaluasi data, yaitu dengan siswa mengadakan 

pencatatan terhadap pristiwa, kejadian-kejadian atau gejala-gejala 

yang terjadi 

d. Mendiskusikan hasil pengamatan dengan tim lalu menarik kesimpulan 

Adapun kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran observasi menurut 

Purnomo (dalam Kurniawan, 2011:10) yaitu sebagai berikut: 

Kelebihan Metode Observasi 

1. Metode observasi sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa 

sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. 

2. Menyajikan media obyek secara nyata tanpa manipulasi. 

3. Mudah pelaksanaanya. 

4. Siswa akan merasa tertantang sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa. 

5. Siswa akan memiliki motivasi belajar yang tinggi. 

6. Memungkinkan pengembangan sifat ilmiah dan menimbulkan semangat ingin 

tahu siswa. 

Kekurangan Metode Observasi 

1. Memerlukan waktu persiapan yang lama. 

2. Memerlukan biaya dan tenaga yang lebih besar dalam pelaksanaannya. 

3. Obyek yang diobservasi akan menjadi sangat kompleks ketika diknjungi dan 

mengaburkan tujuan pembelajaran. 
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B. Keterampilan Proses Sains Siswa 

Keterampilan proses adalah keterampilan fisik dan mental terkait dengan 

kemampuan-kemampuan yang mendasar yang dimiliki, dikuasai, dan 

diaplikasikan dalam suatu kegiatan ilmiah, sehingga para ilmuwan berhasil 

menemukan sesuatu yang baru (Semiawan dalam Nasution, 2007:9-10). Menurut 

Dimyati dan Mudjiono (2002:138), Keterampilan proses sains adalah 

keterampilan yang diperoleh dari latihan kemampuan mental, fisik, dan sosial 

yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan 

mendasar yang telah dikembangkan dan telah terlatih lama-kelamaan akan 

menjadi suatu keterampilan, sedangkan pendekatan keterampilan proses sains 

adalah cara memandang anak didik sebagai manusia seutuhnya. Cara memandang 

ini dijabarkan dalam kegiatan belajar mengajar memperhatikan pengembangan 

pengetahuan sikap, nilai, serta keterampilan. Ketiga unsur itu menyatu dalam satu 

individu dan terampil dalam bentuk kreatifitas. 

Keterampilan proses sains dibedakan menjadi dua tingkatan (Dimyati dan 

Mudjiono, 2002:140) yaitu: 

1. Keterampilan dasar ( Basic Skills) yang terdiri atas enam keterampilan yaitu 

mengobservasi, mengklasifikasikan, memprediksikan, mengukur, 

menyimpulkan, dan mengkomunikasikan; 

2. Keterampilan terintegrasi terdiri atas sepuluh keterampilan yaitu 

mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data dalam 

bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar variabel,  mengumpulkan dan 

mengolah data, menganalisa penelitian, menyusun  hipotesis, 
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mengidentifikasikan variabel secara oprasional, merancang penelitian, dan 

melaksanakan eksperimen.  

Kegiatan keterampilan proses dasar menurut (Dimyati dan Mudjiono (2002:141) 

dan Usman (2002:43) meliputi: 

Tabel 1. Indikator Keterampilan Proses 

No Kemampuan Keterampilan 

1 Mengamati  Melihat, mendengarkan, merasa, meraba, 

membaur, mencicipi, mengecap, 

menyimak, mengukur, membaca. 

2 Menggolongkan  Mencari persamaan, menyamakan, 

membedakan, membandingkan, 

mengontraskan, mencari dasar 

penggolongan. 

3 Menafsirkan 

(menginterpretasikan) 

Menaksirkan, memberi arti, mengartikan, 

memposisikan, mencari hubungan ruang 

waktu, menemukan pola, menarik 

kesimpulan, mengeneralisasikan.  

4 Meramalkan 

(memprediksi) 

Mengantisipasi berdasarkan kecendrungan, 

pola, atau hubungan antardata atau 

informasi. 

5 Menerapkan  Menggunakan (informasi, kesimpulan, 

konsep, hukum, teori, sikap, nilai, atau 

keterampilan dalam situasi), menghitung, 

menentukan variabel, mengendalikan 

variabel, menghubungkan konsep, 

merumuskan konsep pertanyaan penelitian, 

menyusun hipotesis, membuat model. 

6 Merencanakan 

penelitian 

Menentukan masalah/objek yang akan 

diteliti, menentukan tujuan penelitian, 

menentukan ruang lingkup penelitian, 

menentukan sumber data/informasi, 

menentukan cara analisis, menentukan 

langkah pengumpulan data, menentukan 

alat, bahan dan sumber kepustakaan, 

menentukan cara penelitian.  

7 Mengkomunikasikan  Berdiskusi, mendeklamasikan, 

mendramakan, bertanya, merenungkan, 

mengarang, meragakan, mengungkapkan, 

melaporkan (dalam bentuk lisan, tulisan, 

gerak, atau penampilan). 
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Sedangkan menurut Semiawan (1986:17-18) dan Michael (1990:2) keterampilan 

proses sains terdiri atas observasi atau mengamati, mengukur, mengklasifikasikan, 

mencari hubungan ruang dan waktu, menghitung, membuat hipotesa, 

merencanakan penelitian, mengendalikan variabel, menginterprestasikan atau 

menafsirkan data, menyusun kesimpulan sementara, mengaplikasikan, dan  

mengkomukasikan. 

,Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan 

proses sains ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan suatu 

pembelajaran antara lain: 

1. Siswa sebagai orang yang terlibat dalam situasi belajar mengajar, 

2. Waktu yang akan digunakan dalam pengajaran, 

3. Urutan bagaimana materi akan dibahas, 

4. Rangkaian perkembangan proses berfikir dan keterampilan yang akan 

ditumbuhkan pada siswa,  

5. Alat peraga akan digunakan, 

6. Penilaian pelajaran yang akan diberikan. 

C. Penelitian mengenai Keterampilan Proses Sains 

Penelitian yang dilakukan oleh Leni di SMA Tri Sukses Natar Lampung Selatan 

(2011:48) diketahui bahwa dengan menggunakan  pembelajaran biologi berbasis 

kontekstual (contextual teaching and learning) pada sub materi vertebrata 

aktivitas dan keterampilan proses sains siswa meningkat. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Fithria di MTs Negeri 2 Tanjung Karang Bandar Lampung 

(2012:42) diketahui bahwa dengan menggunakan metode pembelajaran inkuiri 
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terbimbing (guided inquiry) pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup aktivitas 

dan keterampilan proses sains siswa meningkat. Selain itu penelitian mengenai 

keterampilan proses sains yang dilakukan oleh Ependi di SMP Negeri 1 Batu Brak 

Liwa Lampung Barat (2013:56) diketahui bahwa dengan menggunakan metode 

praktikum pada materi pokok keragaman sistem organisasi kehidupan makhluk 

hidup meningkatkan keterampilan proses sains siswa. 


