
 

II.    KERANGKA TEORITIS 

 

A. Keterampilan Proses sains 

Keterampilan proses 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 (Depdikbud 

dalam Dimyati dan Mudjiono, 1999:138). 

 

 

Keterampilan proses memberikan kepada siswa pengertian yang tepat tentang hakikat 

ilmu pengetahuan. Siswa dapat mengalami rangsangan ilmu pengetahuan dan dapat 

lebih baik mengerti fakta dan konsep ilmu pengetahuan. Dengan keterampilan proses 

berarti memberi kesempatan kepada siswa bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak 

sekedar menceritakan atau mendengarkan cerita tentang ilmu pengetahuan. 

Menggunakan keterampilan proses untuk mengajar ilmu pengetahuan, membuat siswa 

belajar proses dan produk ilmu pengetahuan sekaligus (Funk dalam Dimyati dan 

Mudjiono, 1999:139). 

 

 

Menurut pendapat Sutarjo (1998:13) keterampilan proses dalam pembelajaran proses 

belajar mengajar mempunyai makna, suatu proses belajar mengajar yang dirancang 

sedemikian rupa, sehingga siswa dapat menemukan fakta, konsep-konsep dan teori-teori 

berbasis sikap ilmiah. 

Ada berbagai keterampilan dalam keterampilan proses, keterampilan-keterampilan dasar 

(basic skills) dan keterampilan-keterampilan terintegrasi (integrated skills). 



Keterampilan-keterampilan dasar terdiri dari enam 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). 

 

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999:141) kegiatan keterampilan proses  dapat 

dilaksanakan dengan bentuk-bentuk berikut : 

1) Mengamati/mengobservasi 

Siswa dapat melakukan suatu kegiatan belajar melalui proses : melihat, mendengar, 

merasa (kulit meraba), mencium/membau, mencicip/mengecap, mengukur, 

mengumpulkan data/informasi. 

 

 

2) Mengklasifikasikan 

Siswa dapat melakukan suatu kegiatan belajar melalui proses : mencari persamaan, 

mencari perbedaan, membandingkan, mengkontraskan, menggolongkan. 

3) 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. Dapat 

dilakukan dengan menghitung penentuan secara tepat perilaku terhadap lingkungan 

kita. 



4) Mengukur 

Membandingkan yang diukur dengan satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

5) Menyimpulkan 

Siswa dapat melakukan suatu kegiatan belajar melalui proses : menggunakan 

(informasi, kesimpulan, konsep, teori, sikap, nilai, atau keterampilan dalam situasi 

baru dan situasi lain), menghitung, mendeteksi, menghubungkan konsep, 

memfokuskan pertanyaan penelitian, menyusun hipotesis, membuat model. 

6) Mengkomunikasikan 

Siswa dapat melakukan suatu kegiatan belajar melalui proses : berdikusi, 

mendeklamasikan, mendramakan, bertanya, mengarang, memeragakan, 

mengekspresikan dan melaporkan dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, atau 

penampilan. 

Menurut  Karto dalam Kartikasari (2006 :15). Pembelajaran menggunakan keterampilan 

proses sangat penting dilakukan karena: 

1. Siswa akan berperan aktif dalam kegiatan belajarnya. 

2. Siswa mengalami sendiri proses untuk mendapatkan konsep dan rumus-rumusnya. 

3. Kemungkinan siswa mengembangkan sikap ilmiahnya dan merangsang rasa ingin 

tahu. 

4. Siswa akan mampu menghayati secara benar, karena dia sendiri yang menemukan 

konsep dari hasil pekerjaannya. 

5. Siswa akan merasa puas dengan temuannya sebagai salah satu faktor menumbuhkan 

motivasi (Karso dalam Kartikasari, 2006:12). 

Menurut  Karso (Kartikasari, 2006:15) alasan mengapa anak didik perlu memiliki 

keterampilan proses, diantaranya : 



1. Keterampilan proses suatu cara memecahkan masalah yang dihadapi dalam berbagai 

segi kehidupan yang relevan. 

2. Keterampilan ini mengembangkan cara anak didik untuk membentuk konsep sendiri 

dan membantu belajar bagaimana mempelajari sesuatu. 

3. Membantu anak didik untuk mengembangkan dirinya. 

4. Membantu anak didik memahami konsep yang abstrak. 

5. Untuk mengembangkan kreativitas anak didik. 

Bandono (2006:1), menyatakan cara berfikir dalam keterampilan proses biologi 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Keterampilan dasar proses pada siswa SMP/SMA dimulai observasi/pengamatan 

sampai dengan melakukan interpretasi. 

2. Keterampilan proses terpadu yang mengidentifikasikan variabel sampai dengan yang 

paling kompleks yaitu melakukan eksperimen. 

Kemampuan-kemampuan yang perlu ditekankan dalam pembelajaran yang 

mengembangkan keterampilan proses siswa antara lain : 

1. Menggali pengetahuan melalui penyelidikan/pengamatan 

2. Mengkomunikasikan pengetahuannya 

3. Mengembangkan keterampilan berpikir 

4. Mengembangkan sikap dan nilai ilmiah 

5. Mengenali hubungan sebab-akibat 

6. Mengembangkan kemampuan mengambil keputusan 

7. Mengembangkan kreativitas 

8. Merumuskan masalah 

9. Melakukan pengamatan/observasi 

10. Menganalisis dan menyajikan hasil pengamatan secara kritis 



11. Mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada orang lain 

(Bandono, 2006:1). 

 

 

Kelebihan dan kekurangan dari proses belajar mengajar dengan menggunakan 

keterampilan proses menurut Ertikanto (Sugesti 2008:17) 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, 

5) menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa, 

6) memiliki keterampilan-keterampilan dalam melakukan suatu kegiatan ilmiah 

sebagaimana yang biasa dilakukan para siswa. 

b. Kekurangannya : 

1) membutuhkan waktu yang ralatif 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. 

 



Menurut hasil penelitian Supatmo(2009:22) Hasil penelitan menunjukkan bahwa : 

menggunakan metode inkuiri dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai rata – rata keterampilan proses sains siswa pada siklus I 

sebesar 48,64 siklus II mengalami peningkatan menjadi 50,72, sedangkan pada siklus II 

kembali meningkat menjadi 57,9. Hasil belajar biologi siswa pada ranah kognitif 

menunjukkan peningkatan yang cukup drastis.  Nilai rata – rata ujian formatif I pada 

siklus I adalah 2,05 mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 4,88 dan siklus  III 

menjadi 8,59 ketuntasan belajar pada siklus I yang menghasilkan 0 % siswa tuntas, pada 

siklus II mengalami peningkatan menjadi 2,5 % siswa tuntas dan kembali mengalami 

peningkatan pada siklus II menjadi 95 % siswa tuntas.  

 

B. Metode Penemuan Terbimbing ( Guided Discovery) 

Metode Guided discovery disebut juga “metode penemuan terbimbing”, Sund (1975, 

dalam Roestuyah, 1998:20) Penemuan terbimbing merupakan suatu metode dimana 

proses mental siswa diwujudkan dari kemampuan dalam mengasimilasikan kesuatu 

konsep atau perinsip. Proses mental yang dimaksud yaitu : mengamati, mencerna, 

mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur dan 

membuat kesimpulan.  Penyajian  pembelajaran dengan menggunakan metode penemuan 

terbimbing dilakukan oleh siswa dengan memberikan kesempatan kepada perserta didik 

untuk menemukan informasi dengan bantuan guru. Metode ini menempatkan siswa lebih 

banyak belajar sendiri untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam memecahkan suatu 

masalah siswa. Jadi peranan guru dalam metode ini adalah sebagai pembimbing dan 

fasilitator. 

 



Menurut pendapat Russefendi ( 1980:209 ), dalam kegiatan pembelajaran dikelas, guru 

mengutamakan ketertiban aktif siswa secara langsung seperti mendorong siswa 

mengungkapkan dugaan awal dengan cara dengan mengajukan pertanyaan membimbing 

eksperimen dengan menggunakan media yang secara langsung digunakan oleh siswa dan 

melibatkan siswa dalam merangkum atau menyimpulkan informasi pesan pembelajaran. 

Apabila siswa mengalami kesulitan guru membantu mengarahkan siswa untuk 

menemukan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dicari, artinya guru tidak berperan 

memecahkan masalah tetapi mengantarkan siswa pada pemecahan masalah. 

 

 

Menurut Roestiyah (1998:20), penggunaan metode penemuan terbimbing (Discovery) 

memiliki keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan sebagai berikut : 

 Keunggulan-keunggulan yaitu sebagai berikut : 

1. Membantu siswa mengembangkan , memperbanyak kesiapan, serta penguasaan 

keterampilan dalam proses kognitif siswa. 

2. Dapat membangkitkan kegairahan belajar pada siswa 

3. Siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi atau individual sehingga 

dapat kokoh atau mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut. 

4. Memberikan kesempatan pada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan 

kemampuannya sendiri. 

5. Membantu mengarahkan cara siswa belajar, sehingga lebih memiliki motivasi   untuk 

belajar lebih giat. 

6. Membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri 

dengan proses penemuan sendiri. 

7. Strategi ini berpusat pada siswa tidak pada guru. Guru hanya sebagai teman belajar 

saja, membantu bila diperlukan. 



 

 Kelemahan-kelemahan sebagai berikut : 

1. Pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini, siswa 

harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitasnya dengan baik. 

2. Metode ini kurang berhasil untuk belajar bila kelas terlalu besar. 

3. Bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pembelajaran 

tradisional mungkin sangat kecewa bila diganti dengan teknik penemuan. 

4. Teknik ini memungkinkan tidak akan memberikan kesempatan untuk berfikir kreatif. 

5. Teknik ini ada yang berpendapat bahwa proses mental terlalu mementingkan proses 

pengertiannya saja, kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan sikap 

dan keterampilan bagi siswa. 

 

Menurut Kardi dan Nur dalam Budirahayu (2004: 14) menyatakan bahwa pembelajaran 

Penemuan Terbimbing (Discovery)  ini terdiri atas tiga kegiatan pembelajaran: 

(1) Kegiatan Awal  

Siswa perlu mengetahui tujuan mengapa mereka berperan serta pada pembelajaran 

tertentu.  Siswa juga harus tahu apa yang dapat mereka lakukan setelah berperan 

serta dalam pem-belajaran itu. Membuat siswa sadar dengan apa yang akan mereka 

pelajari membantu mereka membuat hubungan antara satu materi tertentu dan 

relevannya terhadap kehidupan sehari-hari (Kardi, 2000:29). 

 

(2) Kegiatan Inti 

Keterlibatan siswa dalam menemukan konsep akan sangat berarti sebagai 

pengalaman belajar dengan syarat penemuan tersebut di bawah bimbingan dan 

arahan guru.  Proses penemuan konsep ini dilakukan oleh siswa dengan melakukan 

penyelidikan dan pelatihan terbimbing. Penyelidikan dan pelatihan terbimbing ini 



dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas yang akhirnya akan berpengaruh terhadap 

hasil belajar. 

(3) Kegiatan Akhir  

Evaluasi dilakukan baik terhadap langkah-langkah penemuan maupun pada 

pengetahuan siswa, sebagai umpan balik bermakna dan pengetahuan tentang hasil 

latihannya.  Tanpa umpan balik, siswa tidak mungkin memperbaiki kesalahannya 

dan tidak dapat mencapai tingkat penguasaan konsep yang mantap. 

 

Dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan penemuan terbimbing.  

Menurut Hamalik (2004: 136) untuk melaksanakan guide discovery guru harus memiliki 

sejumlah kompetensi dan tingkah laku yang diamati: 

(1) Mengorganisasikan satuan fisik dalam daerah pengajaran agar mendorong 

timbulnya urutan ide-ide pada diri siswa yang terlibat dalam belajar 

(2) Membantu siswa memperjelas peranan-peranan yang perlu dilakukan 

 melalui pembahasan bersama atau diskusi 

(3) Memberi siswa kesempatan melakukan pengumpulan dan penggunaan   data secara 

aktif dalam menganalisis data 

(4) Mendengarkan dan menyediakan pemahaman belajar yang memungkinkan siswa 

mengembangkan respon-responnya sendiri 

(5) Memberikan sambutan secara tegas dan akurat berdasarkan data dan informasi 

kepada siswa yang bertanya dan memerlukan bantuan dalam   

(6) Membimbing siswa menganalisis sendiri konversasi dan eksplorasi dengan bantuan 

secara terbatas 

(7) Mengajarkan ketrampilan belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. 

 



Hasil penelitian Sarinah(2009:24) menunjukan bahwa  proses pembelajaran 

menggunakan metode penenuan terbimbing yang dilakukan peneliti sudah lebih baik 

dari siklus  sebelumnya. Hal ini  dapat dilihat dengan adanya peningkatan indikator 

keterampilan proses sains siswa dan penguasaan konsep laju reaksi siswa dari siklus 

sebelumnya yaitu adanya peningkatan presentasi rata-rata keterampilan proses sains 

siswa dari siklus 1 ke siklus II  dimana pada siklus II ini indikator observasi meningkat 

sebesar 29,53% dari 54,67 % menjadi 84,2 %, indikator pengukuran meningkat sebesar  

26,53 % dari 54,17 % menjadi 80,7 %  indikator pengkomunikasian meningkat sebesar 

9,38 % dari 69,78 % menjadi 79,16 %, dan indikator penarikan kesimpulan meningkat 

sebesar 12,12 % dari 62,52 % menjadi 74,64 %. Adanya peningkatan  rata-rata 

penguasaan konsep siswa sebesar 7,49  yaitu dari 71,05 % menjadi 76,37 %. Dengan 

adanya peningkatan penguasaan konsep dari setiap siklus I ke siklus II, dengan demikian 

pembelajaran penemuan terbimbing dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa 

dalam kegiatan pembelajaran, sehingga penguasaan konsep siswa pun dapat meningkat.  

  

 


