
 

 

 

 

 

 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Bahan Ajar 

 

Menurut Majid (2007: 174) bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru/ instruktor dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun 

bahan tidak tertulis (National Center for Vocational Education Reserch Ltd/ 

National Center for Competency Based Training). Secara garis besar bahan 

ajar atau materi pembelajaran (instructional material) mencakup 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dipelajari siswa (Dikmentum 

dalam Trianto, 2012: 188). 

Bahan ajar memiliki peran besar bagi guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Adapun peran bahan ajar bagi guru adalah sebagai berikut: a) 

Menghemat waktu dalam mengajar; b) Mengubah peran pendidik dari 

seorang pengajar menjadi fasilitator; c) Meningkatkan proses pembelajaran 

menjadi lebih efektif dan interaktif; serta d) Sebagai alat evaluasi atau 

penguasaan hasil pembelajaran. Sedangkan peran bahan ajar bagi siswa, 

yaitu: a) Siswa dapat belajar tanpa harus ada siswa atau teman siswa yang 

lain; b) Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja; c) Siswa dapat 

belajar sesuai kecepatannya masing-masing; d) Membantu potensi siswa 
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untuk menjadi pelajar yang mandiri (Prastowo, 2014: 24). Penggunaan bahan 

ajar, memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi dasar secara 

runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua 

kompetensi secara utuh dan terpadu. Sebuah bahan ajar paling tidak 

mencakup petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi 

pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja, dan evaluasi. Bahan ajar dapat 

dikemas dalam bentuk cetakan, non cetak dan dapat bersifat visual auditif 

ataupun visual auditif (Majid, 2007: 174) 

Beberapa keuntungan menggunakan bahan ajar cetak seperti LKS menurut 

Steffen (dalam Majid, 2007: 175) antara lain: biaya pengadaan relatif cukup 

murah, bahan tertulis cepat digunakan dan dapat dengan mudah dipindah-

pindahkan, menawarkan kemudahan secara luas dan kreatifitas individu, 

bahan ajar yang baik dapat memotivasi pembaca untuk melakukan aktivitas, 

seperti menandai, mencatat, membuat sketsa, bahan tertulis dapat dinikamati 

sebagai sebuah dokumen yang bernilai besar, pembaca dapat mengatur tempo 

secara mandiri. 

 

B. Lembar Kerja Siswa (LKS)   

 
 

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan lembaran tempat siswa mengerjakan 

sesuatu terkait dengan apa yang sedang dipelajarinya dalam proses 

pembelajaran. LKS juga merupakan bagian dari enam perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan para guru di negara maju, seperti Amerika Serikat; di 

mana untuk IPA disebut science pack. Keenam perangkat pembelajaran 

tersebut adalah (1) syllabi (silabi), (2) lesson plan (RPP), (3) hand out (bahan 
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ajar), (4) student worksheet atau Lembar Kerja Siswa (LKS), (5) media 

(minimal powerpoint), dan (6) evaluation sheet (lembar penilaian). Suyanto,  

dkk (2011: 2).  

 

LKS merupakan bahan ajar berbentuk cetak yang harus dikembangkan oleh 

guru untuk digunakan dalam proses pembelajaran. LKS sebagai bahan ajar 

bertujuan untuk mempermudah siswa melakukan proses-proses belajar, 

sehingga dalam kegiatan pembelajaran siswa tidak hanya mendengarkan 

penjelasan guru tetapi melakukan suatu kegiatan seperti melakukan 

percobaan, mengidentifikasi bagian-bagian, membuat tabel, melakukan 

pengamatan, menggunakan mikroskop atau alat pengamatan lainnya dan 

menuliskan atau menggambar hasil pengamatannya, melakukan pengukuran 

dan mencatat data hasil pengukurannya, menganalisis data hasil pengukuran, 

dan menarik kesimpulan. Selain itu, penggunaan LKS juga membantu siswa 

dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku buku teks yang 

terkadang sulit diperoleh dan memudahkan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran (Depdiknas, 2008: 7). 

 

Sementara itu, Widjajanti (2008: 1) mengungkapkan: 

“Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu sumber belajar yang 

dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan 

pembelajaran. LKS yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan 

sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan 

dihadapi. LKS juga merupakan media pembelajaran, karena dapat 

digunakan secara bersama dengan sumber belajar atau media 

pembelajaran yang lain. LKS menjadi sumber belajar dan media 

pembelajaran tergantung pada kegiatan pembelajaran yang dirancang” 

 



13 

 

Dalam hal ini, LKS dapat digolongkan baik sebagai sumber belajar maupun 

media pembelajaran. Arsyad (dalam Rohaeti, Widjajanti, dan Padmaningrum, 

2006: 4) mengungkapkan bahwa LKS merupakan media cetak hasil 

pengembangan teknologi cetak yang berupa buku dan materi visual. Dalam 

proses pembelajaran biologi, media dapat digunakan untuk membantu  siswa 

dalam proses pembelajaran. Hamalik (dalam Arsyad, 2007: 15) menyatakan 

bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh pengaruh 

psikologis terhadap siswa. LKS selain sebagai media pembelajaran juga 

mempunyai beberapa fungsi yang lain, yaitu: 

1. Merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau 

memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai kegiatan belajar 

mengajar. 

2. Dapat digunakan untuk mempercepat proses pengajaran dan menghemat 

waktu penyajian suatu topik. 

3. Dapat untuk mengetahui seberapa jauh materi yang telah dikuasai siswa. 

4. Dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas. 

5. Membantu siswa dapat lebih aktif dalam proses belajar mengajar. 

6. Dapat membangkitkan minat siswa jika LKS disusun secara rapi, 

sistematis, dan mudah dipahami oleh siswa sehingga mudah menarik 

perhatian siswa. 

7. Dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri siswa dan meningkatkan 

motivasi belajar dan rasa ingin tahu. 
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8. Dapat mempermudah penyelesaian tugas perorangan, kelompok atau 

klasikal karena siswa dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan kecepatan 

belajarnya. 

9. Dapat digunakan untuk melatih siswa menggunakan waktu seefektif 

mungkin. 

10. Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. 

 

Menurut Darmodjo dan Kaligis (1992: 41- 46), (dalam Widjajanti, 2008: 3-5) 

keberadaan LKS memberi pengaruh yang cukup besar dalam proses belajar 

mengajar, sehingga penyusunan LKS harus memenuhi berbagai persyaratan 

yaitu syarat didaktik, syarat konstruksi, dan syarat teknik. Adapun rinciannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Syarat- syarat didaktik, mengatur tentang penggunaan LKS yang bersifat  

 universal dapat digunakan dengan baik untuk siswa yang lamban atau 

yang pandai. LKS lebih menekankan pada proses untuk menemukan 

konsep, dan yang terpenting dalam LKS ada variasi stimulus melalui 

berbagai media dan kegiatan siswa. LKS diharapkan mengutamakan pada 

pengembangan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan 

estetika. Pengalaman belajar yang dialami siswa ditentukan oleh tujuan 

pengembangan pribadi siswa. LKS yang berkualitas harus memenuhi 

syarat- syarat didaktik yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Mengajak siswa aktif dalam proses pembelajaran 

b. Memberi penekanan pada proses untuk menemukan konsep 

c. Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan siswa 

sesuai dengan ciri KTSP 
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d. Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, 

moral, dan estetika pada diri siswa 

e. Pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi.  

2. Syarat konstruksi, berhubungan dengan penggunaan bahasa, susunan 

kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan dalam LKS yang pada 

hakikatnya harus tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh pihak 

pengguna, yaitu anak didik. Syarat konstruksi meliputi : 

a. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan anak. 

b. Menggunakan struktur kalimat yang jelas. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan agar kalimat menjadi jelas maksudnya, yaitu : 

a) Menghindari  kalimat kompleks. 

b) Menghindari “kata- kata tak jelas” misalnya “mungkin”,  

“kira-kira”. 

c) Menghindari kalimat negatif, apalagi kalimat negatif ganda. 

d) Menggunakan kalimat positif lebih jelas daripada kalimat negatif. 

c. Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan 

anak. Konsep yang hendak dituju merupakan sesuatu yang kompleks 

sebaiknya dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dulu. 

d. Menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka. Pertanyaan dianjurkan 

merupakan isian atau jawaban yang didapat dari hasil pengolahan 

informasi, bukan mengambil dari perbendaharaan pengetahuan yang tak 

terbatas. 

e. Tidak mengacu pada buku sumber yang di luar kemampuan 

keterbacaan siswa. 
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f. Menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan pada 

siswa untuk menulis maupun menggambarkan pada LKS. Memberikan 

bingkai dimana anak harus menuliskan jawaban atau menggambar 

sesuai dengan yang diperintahkan. 

g. Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek. Kalimat yang 

panjang tidak menjamin kejelasan instruksi atau isi. Namun kalimat 

yang terlalu pendek juga dapat mengundang pertanyaan. 

h. Menggunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata. Gambar lebih 

dekat pada sifat konkrit sedangkan kata-kata lebih dekat pada sifat 

“formal” atau abstrak sehingga lebih sukar ditangkap oleh anak. 

i. Dapat digunakan oleh anak-anak, baik yang lamban maupun yang 

cepat. 

j. Memiliki tujuan yang jelas serta bermanfaat sebagai sumber motivasi. 

k. Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. Misalnya, 

kelas, mata pelajaran, topik, nama-nama anggota kelompok, tanggal 

dan sebagainya. 

3. Syarat teknis menekankan penyajian LKS, yaitu berupa tulisan, gambar 

dan penampilannya dalam LKS. Adapun rinciannya yaitu: 

a. Tulisan 

a) Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin atau 

romawi. 

b) Menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, bukan 

huruf biasa yang diberi garis bawah. 
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c) Menggunakan kalimat pendek, tidak boleh lebih dari 10 kata dalam 

satu baris. 

d) Menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan 

jawaban siswa. 

e) Perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar serasi. 

b. Gambar 

Gambar yang baik untuk LKS adalah gambar yang dapat 

menyampaikan pesan/isi dari gambar tersebut secara efektif kepada 

pengguna LKS. 

c. Penampilan 

Penampilan sangat penting dalam LKS. Siswa biasanya terlebih dahulu 

akan tertarik pada penampilan bukan pada isinya. 

 

Dilihat dari segi format, LKS memuat setidaknya delapan unsur yaitu 1) judul, 

2) kompetensi dasar yang akan dicapai, 3) waktu penyelesaian, 4) alat dan 

bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, 5) informasi singkat, 6) 

langkah kerja, 7) tugas yang harus dikerjakan, dan 8) laporan kegiatan 

(Prastowo, 2012: 208). Sedangkan Menurut German et al (Rustaman dan 

Wulan, 2007:28) aspek yang sebaiknya ada pada LKS yaitu 1) tujuan 

kegiatan, 2) pendahuluan (latar belakang/pentingnya kegiatan dasar/teori), 3) 

alat dan bahan, 4) cara kerja, 5) set up atau cara merangkai alat 6) penafsiran 

hasil pengamatan, 7) analisis dan penerapan konsep, serta 8) pembuatan 

kesimpulan. 
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Proses penyusunan LKS harus berkesesuaian dengan Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Hal ini sesuai dengan pendapat Suyanto, Paidi, dan 

Wilujeng (2011: 7) yang menyatakan bahwa dalam penyusunan LKS harus 

memperhatikan langkah sebagai berikut : 

1. Melakukan analisis kurikulum; standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator, dan materi pembelajaran, serta alokasi waktu. 

2. Menganalisis silabus dan memilih alternatif kegiatan belajar yang paling 

sesuai dengan hasil analisis SK, KD, dan indikator. 

3.  Menganalisis RPP dan menentukan langkah-langkah kegiatan belajar. 

4. Menyusun LKS sesuai dengan kegiatan eksplorasi dalam RPP. 

 

LKS yang digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran akan memiliki 

karakteristik tertentu dalam aspek isi sesuai dengan mata pelajarannya. 

(BNSP, 2006: 30). Menurut Rudy (2011:1), Karakteristik LKS dalam 

pembelajaran IPA adalah memberikan pengalaman bagi siswa dalam bentuk 

pendekatan keterampilan proses sains baik dasar maupun terpadu. Kegiatan 

yang tertuang dalam LKS harus mampu mengakomodasi kegiatan yang 

berlandaskan proses ilmiah. Guru harus memahami hal penting ini sehingga 

guru mampu merancang pembelajaran yang sesuai hakikat IPA melalui 

penggunaan LKS. 

Keberadaan LKS memberi pengaruh yang cukup besar dalam proses belajar 

mengajar. Pandoyo dalam Majid (2013: 375) mengungkapkan bahwa, LKS 

dapat meningkatkan aktivitas belajar, mendorong siswa mampu bekerja secara 

mandiri, membimbing siswa secara baik ke arah pengembangan konsep. LKS 
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juga memiliki peran penting bagi siswa dan guru. Peran LKS dalam proses 

pembelajaran menurut (Dhari dan Dharyono, 1988 : 89) adalah sebagai alat 

untuk memberikan pengetahuan, sikap dan ketrampilan pada siswa. 

Penggunaan LKS memungkinkan guru mengajar lebih optimal, memberikan 

bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan, memberi penguatan, serta 

melatih siswa memecahkan masalah. 

B. Inkuiri Terbimbing 

 

  Inkuri berasal dari bahasa inggris Inquiry berarti pertanyaan, pemeriksaan, 

atau penyelidikan. Inkuri adalah suatu proses untuk memperoleh dan 

mendapatkan informasi dengan melakukan observasi dan atau eksperimen 

untuk mencari tahu jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan 

atau rumusan masalah dengan bertanya dan mencari tahu (Suyanti, 2010: 43). 

Sedangkan menurut Jufri ( 2010: 98), Rasa ingin tahu akan mengarahkan 

pada proses inkuiri karena rasa ingin tahu dapat memunculkan pertanyaan 

atau maslah serta usaha untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan atau 

solusi terhadap masalah. Dalam model pembelajaran berbasis inkuiri, proses 

perumusan beberapa pertanyaan merupakan langkah awal dalam menemukan 

jawabannya. Oleh karena itu kemampuan bertanya adalah dasar dari aktivitas 

inkuiri. Bertanya adalah  kebiasaan yag dapat merangsang terciptanya rasa 

ingin belajar. Etos bertanya dalam kelas memfasilitasi peserta didik untuk 

mengeksplorasi apa yang tidak atau belum mereka ketahui. Harus disadari 

bahwa keterampilan bertanya memegang peranan penting dalam model 

pembelajaran inkuiri karena tujuan utama inkuiri adalah untuk menemukan 
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jawaban pertanyaan melalui proses investigasi. Oleh karena itu, pendidik 

harus bisa menjadi penanya yang baik dan bukan sekedar menjadi penjawab 

pertanyaan. 

 

Menurut Sudirman  (1988: 172) pada model pembelajaran inkuiri sebagian  

besar perencanaan dibuat oleh guru. Selain itu guru menyediakan kesempatan 

bimbingan atau petunjuk yang cukup luas kepada siswa. Dalam hal ini siswa 

tidak merumuskan problema, sementara petunjuk yang cukup luas tentang 

bagaimana menyusun dan mencatat diberikan  oleh guru.  

Menurut Jufri (2010: 98), inkuiri induktif terbimbing memiliki beberapa   

karakteristik sebagai berikut: 

1. Kemampuan peserta didik berkembang dari pengamatan spesifik menuju      

ke inferensi atau generalisasi. 

 2. Tujuannya ialah untuk memeperkuat proses pengujian peristiwa atau  

   objek dan kemudian sampai pada generalisasi yang sesuai dengan hasil  

   pengamatan. 

3. Guru mengontrol peristiwa pembelajaran, data, materi, atau objek dan  

   bertindak sebagai pemimpin kelas. 

 4. Tiap-tiap pesearta didik bereaksi dan berusaha untuk membangun pola  

   yang bermakna atas dasar hasil pengamatan sendiri dan orang lain dalam  

kelas. 

 5. Kelas berfungsi sebagai laboratorium pembelajaran. 

       6. Guru memotivasi peserta didik untuk mengkomunikasikan generalisasi  

         yang telah dihasilkannya kepada teman sekelasnya sehingga setiap siswa   
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    saling menguntungkan. 

 

Langkah-langkah kegiatan inkuiri terbimbing tidak begitu berbeda dengan 

langkah-langkah kegiatan inkuiri. Menurut Ristanto (2013: 33) langkah-

langkah dalam pembelajaran inkuiri terbimbing meliputi: 

a)  Perumusan Masalah 

          Langkah awal adalah menentukan masalah yang ingin didalami atau 

dipecahkan dengan metode inkuiri. Persoalan dapat disiapkan atau 

diajukan oleh guru. Persoalan sendiri harus jelas sehingga dapat 

dipikirkan, didalami, dan dipecahkan oleh siswa. Persoalan perlu 

diidentifikasi dengan jelas tujuan dari seluruh proses pembelajaran atau 

penyelidikan. Bila persoalan ditentukan oleh guru perlu diperhatikan 

bahwa persoalan itu real, dapat dikerjakan oleh siswa, dan sesuai dengan 

kemampuan siswa. 

b) Menyusun hipotesis 

          Langkah berikutnya adalah siswa diminta untuk mengajukan jawaban 

sementara tentang masalah itu. Inilah yang disebut hipotesis. Hipotesis 

siswa perlu dikaji apakah jelas atau tidak. Bila belum jelas, sebaiknya guru 

mencoba membantu memperjelas maksudnya lebih dahulu. Guru 

diharapkan tidak memperbaiki hipotesis siswa yang salah, tetapi cukup 

memperjelas maksudnya saja. Hipotesis yang salah, tetapi cukup 

memperjelas maksudnya saja. Hipotesis yang salah nantinya akan 

kelihatan setelah pengambilan data dan analisis data yang diperoleh. 

c)  Mengumpulkan data 
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Langkah selanjutnya adalah siswa mencari dan mengumpulkan data 

sebanyak-banyaknya untuk membuktikan apakah hipotesis mereka benar 

atau tidak. Dalam bidang biologi, untuk dapat mengumpulkan data, siswa 

harus menyiapkan suatu peralatan untuk pengumpulan data. Maka guru 

perlu membantu bagaimana siswa mencari peralatan, merangkai peralatan, 

dan mengoperasikan peralatan sehingga berfungsi dengan baik. langkah ini 

adalah langkah percobaan atau eksperimen. Biasanya dilakukan di 

laboratorium tetapi kadang juga dapat di luar sekolah. Setelah peralaran 

berfungsi, siswa diminta untuk mengumpulkan data dan mencatatnya 

dalam buku catatan. 

d) Menganalisis data 

Data yang sudah dikumpulkan harus dianalisis untuk dapat membuktikan 

hipotesis apakah benar atau tidak. Untuk memudahkan menganalisis data, 

data sebaiknya diorganisasikan, dikelompokkan, diatur sehingga dapat 

dibaca dan dianalisis dengan mudah. Biasanya disusun dalam suatu tabel. 

e)  Menyimpulkan 

          Dari data yang telah dikelompokkan dan dianalisis, kemudian diambil 

kesimpulan dengan generalisasi. Setelah diambil kesimpulan, kemudian 

dicocokkan dengan hipotesis asal, apakah hipotesa kita diterima atau tidak. 

 

Menurut sanjaya (2007: 208) adapun penggunaan inkuiri memiliki 

keunggulan sebagai berikut: 

a. Model pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek    

kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. 
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b. Memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai gaya mereka. 

       c.  Sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap   

belajar adalah proses perubahan tingkah laku. 

d. Dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan yang diatas  

      
rata-rata. 

 

Kekurangan: 

a.  Dalam mengimplementasikannya membutuhkan waktu yang panjang    

     sehingga guru sulit menentukan dengan waktu yang tepat. 

b.  Semua kriteria keberhasilan ditentukan ditentukan oleh kemampuan siswa   

     menguasai materi pelajaran, maka inkuiri akan sulit diimplementasikan   

     oleh guru. 

 

C. Keterampilan Proses Sains  

 

Menurut Indrawati (dalam Trianto, 2012: 144), Keterampilan proses sains   

merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah (baik kognitif 

maupun psikomotor) yang dapat digunakan untuk menemukan konsep atau 

prinsip atau teori, untuk mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya, 

ataupun untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan. 

Sedangkan menurut Depdikbud (dalam Dimyanti dan Mujiono, 2009: 138) 

Keterampilan proses sains dapat diartikan sebagai wawasan atau anutan 

pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan fisik 

bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya 

telah ada dalam diri siswa. Sehingga bisa dikatakan bahwa ketrampilan proses 

sains merupakan keseluruhan keterampilan-keterampilan ilmiah baik itu 

kognitif maupun psikomotor yang telah ada dalam diri siswa secara 
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mendasar. Adapun Kegiatan keterampilan proses sains menurut Dimyati dan 

Mudjiono (2009: 141-144)  sebagai berikut: 

1. Mengamati/mengobservasi, merupakan tanggapan terhadap berbagai 

objek dan peristiwa alam dengan pancaindra.  Kemampuan mengamati 

merupakan keterampilan paling dasar dalam proses dan memperoleh 

ilmu pengetahuan.  Mengamati memiliki dua sifat utama, yakni sifat 

kualitatif dan sifat kuantitatif.  Mengamati bersifat kualitatif apabila 

dalam pelaksanaannya hanya menggunakan pancaindera untuk 

memperoleh informasi.  Mengamati bersifat kuantitatif apabila dalam 

pelaksanannya selain menggunakan pancaindera, juga menggunakan 

peralatan lain yang memberikan informasi khusus dan tepat. 

2. Mengklasifikasikan, merupakan keterampilan proses untuk memilah 

berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya, sehingga 

didapatkan golongan/kelompok sejenis dari objek peristiwa yang 

dimaksud.  Dengan keterampilan mengklasifikasikan siswa dapat 

menentukan golongan dengan mengamati persamaan, perbedaan, dan 

hubungan serta pengelompokkan objek berdasarkan kesesuaian dengan 

berbagai tujuan. 

3. Mengkomunikasikan, dapat diartikan sebagai menyampaikan dan 

memperoleh fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk 

suara, visual, atau suara visual.  Contoh-contoh kegiatan 

mengkomunikasikan adalah mendiskusikan suatu masalah, membuat 

laporan, membaca peta, dan kegiatan lain yang sejenis. 
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4. Mengukur, yaitu membandingkan yang diukur dengan satuan ukuran 

tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.  

5. Memprediksi, suatu prediksi dapat diartikan sebagai mengantisipasi atau 

membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu 

mendatang berdasarkan perkiraan pada hubungan antara fakta, konsep, 

dan prinsip dalam ilmu pengetahuan.  

6. Menyimpulkan, dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk 

memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, 

konsep, dan prinsip yang diketahui. 

Enam keterampilan di atas merupakan keterampilan-keterampilan dasar 

dalam keterampilan proses, yang menjadi landasan untuk keterampilan proses 

integrasi yang lebih kompleks (Dimyati dan Mudjiono 2009: 145). 


