
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Permendiknas No.22 tahun 2006 tentang Standar Isi memberikan pengertian 

bahwa ilmu pengetahuan alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya dikehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran IPA 

di SMP/MTs harus menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 

langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan 

sikap ilmiah. 

 

Namun, pembelajaran yang selama ini diterapkan disekolah terhadap 

pengembangan keterampilan proses sains siswa belum dioptimalkan. Hal ini 

dibuktikan dari rendahnya peringkat Indonesia pada data penilaian Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS). Berdasarkan hasil 

TIMSS yang diikuti oleh siswa kelas 8 SMP/MTs, peringkat dan skor 

Indonesia dalam mata pelajaran sains pada tahun 2011 yaitu pada peringkat 

ke-40 dari 45 negara dengan rata-rata nilai 406. Nilai tersebut diperoleh dari 
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hasil perhitungan seluruh nilai berdasarkan tiga aspek soal TIMSS yang 

berbasis keterampilan proses sains, sehingga masing-masing nilai untuk tiap 

aspek adalah pengetahuan (knowing) 402, penerapan (applying) 398, dan 

penalaraan (reasoning) 413. Skor yang dicapai Indonesia ini masih dibawah 

skor rata-rata yaitu 500 (TIMSS, 2011: 152). Berdasarkan hasil tersebut 

menunjukkan bahwa rata-rata siswa Indonesia hanya mampu mengenali 

sejumlah fakta dasar tetapi belum mampu mengaitkan dan menerapkan 

konsep-konsep yang kompleks dan abstrak, serta menunjukkan bahwa 

pembelajaran yang selama ini diterapkan hanya menanamkan konsep tanpa 

mengembangkan keterampilan proses sains siswa.  

 

Pembelajaran konvensional yang selama ini diterapkan oleh guru yaitu 

diskusi, ceramah, dan pemberian tugas tanpa menggunakan bahan ajar 

tambahan, tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan KPS siswa tersebut. 

Guru seharusnya mempunyai inovasi dan kreatif dalam pembelajaran serta 

pengembangan diri untuk kemajuan kompetensinya secara individu yaitu 

dengan menggunakan bahan ajar. Bahan ajar tersebut adalah lembar kerja 

siswa (LKS). LKS yang merupakan lembaran tempat siswa mengerjakan 

sesuatu terkait dengan apa yang sedang dipelajarinya seperti melakukan 

percobaan, mengidentifikasi bagian-bagian, membuat tabel, melakukan 

pengamatan, menggunakan mikroskop atau alat pengamatan lainnya dan 

menuliskan atau menggambar hasil pengatamantan, melakukan pengukuran, 

mencatat data hasil pengukurannya, menganalisis data hasil pengukuran, dan 

menarik kesimpulan (Suyanto, Paidi, dan Wilujeng, 2011: 1). Selain itu, 
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dengan menggunakan LKS keterampilan proses sains dapat tertuang 

didalamya. 

 

Namun, berdasarkan hasil angket observasi yang diberikan kepada guru mata 

pelajaran IPA dan siswa kelas VII SMP Pembangunan Kalianda, diketahui 

bahwa guru hanya menggunakan LKS pada materi tertentu dan sebagai 

penggantinya menggunakan unjuk kerja yang ada di buku. Buku siswa 

terbitan Kemendikbud tersebut tidak memenuhi unsur-unsur LKS. Buku 

hanya berisi materi dan komponen kegiatan inti pembelajaran yaitu 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. 

Sedangkan pembelajaran IPA sulit disampaikan hanya dengan menggunakan 

buku siswa tanpa bantuan bahan ajar lain seperti LKS. Guru juga tidak 

mengetahui tentang keterampilan proses sains sehingga LKS yang dibuat oleh 

guru pada materi tertentu tidak berbasis KPS. Diketahui pula siswa didalam 

pembelajaran hanya menggunakan buku dan LKS yang dibuat guru. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa guru dan siswa hanya menggunakan buku dan LKS 

yang digunakan tidak berbasis keterapilan proses sains, oleh karena itu 

keterampilan proses sains siswa tidak dapat meningkat. 

 

Kenyataan lain, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan melalui 

beberapa LKS kelas VII yang berada dipasaran yaitu terbitan Intan Pariwara 

dan Gema Nusa. diketahui bahwa LKS tersebut belum memenuhi kebutuhan 

siswa. LKS ini berisi ringkasan materi, pertanyaan-pertanyaan, unjuk kerja 

praktikum dan belum menggali keterampilan proses sains siswa secara 

keseluruhan. Dalam LKS indikator keterampilan proses yang sudah 
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digunakan adalah mengamati dan mengklasifikasikan. Sedangkan 

keterampilan menafsirkan, meramalkan, merencanakan penelitian, 

menerapkan dan mengkomunikasikan belum terdapat di LKS tersebut. 

 

Dalam mengatasi hal tersebut, pembelajaran seharusnya menggunakan LKS 

yang berbasis keterampilan proses sains. Dengan menggunakan LKS siswa 

dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing, siswa akan 

memperoleh pengalaman belajar yang sama dengan siswa lain, pengalaman 

ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah diingat oleh 

siswa. Materi pelajaran juga dapat dirancang sedemikian rupa sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan siswa (Arsyad, 2011: 37-38). Selain itu, dengan 

menggunakan LKS yang didalamnya memuat metode ilmiah dan berbasis 

KPS, siswa tidak hanya akan menemukan dan mengembangkan fakta tetapi 

keterampilan proses sains siswa seperti mengamati, mengklasifikasikan, 

menafsirkan, meramalkan, menerapkan, merencanakan penelitian, dan 

mengkomunikasikan juga akan berkembang.  

 

Pembelajaran dengan menggunakan LKS yang berbasis keterampilan proses 

sains sangat perlu diberikan karena akan membuat pembelajaran lebih 

bermakna (meaningful), kontekstual dan konstruktivistik. Didukung dengan 

penelitian  yang telah dilakukan oleh Setiawan, Wisanti, dan Ulfi (2014: 390) 

membuktikan bahwa dengan mengembangkan LKS klasifikasi tumbuhan 

dengan memanfaatkan spesimen awetan meningkatkan motivasi belajar siswa 

dan melatih keterampilan proses mengamati, mengklasifikasikan dan 

mengkomunikasikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti melakukan 
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penelitian yang berjudul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis 

Keterampilan Proses Sains (KPS) Untuk Meningkatkan KPS Siswa Pada Sub 

Materi Klasifikasi Tumbuhan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana karakteristik LKS berbasis keterampilam proses sains yang 

efektif meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada sub materi 

klasifikasi tumbuhan?  

2. Bagaimana tanggapan siswa terhadap LKS berbasis keterampilam proses 

sains pada sub materi klasifikasi tumbuhan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Menghasilkan LKS berbasis keterampilan proses sains yang efektif 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada sub materi klasifikasi 

tumbuhan. 

2. Mengetahui tanggapan siswa terhadap LKS berbasis keterampilan proses  

sains pada sub materi klasifikasi tumbuhan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat bagi: 

1. Siswa  

LKS yang telah dikembangkan ini dapat mengembangkan keterampilan 

proses sains dan menarik minat siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA. 
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2. Guru  

Guru dapat menjadikan LKS berbasis keterampilan proses sains ini 

sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan pada materi 

klasifikasi tumbuhan sehingga siswa tidak hanya menemukan konsep 

dalam pembelajarannya tetapi juga memperoleh keterampilan proses sains. 

 

3. Sekolah  

LKS berbasis keterampilan proses sains yang telah dibuat diharapkan 

dapat memberikan sumbangan salah satu bahan ajar yang dapat digunakan 

disekolah dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di SMP/MTs. 

 

4. Peneliti 

Memberikan pengalaman dan ilmu kepada peneliti dalam mengembangkan 

dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan LKS yang berbasis 

keterampilan proses sains di masa mendatang. 

 

E. Ruang Lingkup 

Untuk lebih memahami bagaimana penelitian ini, maka perlu diberikan 

penjelasan mengenai istilah-istilah untuk membatasi rumusan masalah yang 

akan diteliti, yaitu: 

1. Pengembangan lembar kerja siswa adalah proses penyusunan lembar kerja 

siswa yang bertujuan untuk menghasilkan produk berupa LKS berbasis 

KPS. 

2. Lembar kerja siswa adalah bahan ajar berbentuk lembaran-lembaran yang 

berisi pedoman bagi siswa untuk melakukan suatu kegiatan dalam proses 

pembelajaran. 
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3. Keterampilan proses sains merupakan suatu keterampilan yang diperoleh 

dari proses pembelajaran siswa yang meliputi keterampilan (1) mengamati, 

(2) mengklasifikasikan, (3) menginterpretasikan, (4) menyimpulkan, dan 

(5) mengkomunikasikan. 

4. LKS yang akan dikembangkan merupakan LKS yang berbasis 

keterampilan proses sains pada sub materi pokok klasifikasi tumbuhan. 

5. Subjek penelitian ini adalah siswa SMP Pembangunan Kaliandakelas VII 

Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

F. Kerangka Pikir 

Pembelajaran IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. Oleh karena itu, pembelajaran IPA harus 

menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui 

penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

Namun pada kenyataannya, pembelajaran yang selama ini diterapkan belum 

mengembangkan keterampilan proses sains siswa. Guru hanya menggunakan 

buku siswa dalam pembelajaran dan tidak mengetahui tentang keterampilan 

proses sains tentunya tidak dapat menunjang kebutuhan siswa tersebut.  

 

Oleh karena itu, perlu digunakannya bahan ajar tambahan yang dapat memuat 

keterampilan proses sains didalamnya yaitu dengan menggunakan LKS yang 

berbasis KPS. Pembelajaran dengan menggunakan LKS ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan percobaan, dimana saat 
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melakukan percobaan siswa dituntut untuk melakukan kegiatan yang 

melibatkan indikator keterampilan proses sains seperti mengamati, 

mengklasifikasikan, meramalkan, merencanakan penelitian, menerapkan, 

menafsirkan, dan mengkomunikasikan mengenai suatu objek atau proses 

tertentu. Selain itu, siswa dapat melaksanakan pembelajaran dengan 

pengembangan metode ilmiah, menemukan dan mengembangkan fakta serta 

konsep yang ditemukan, sehingga pembelajaran lebih bermakna (meaningful), 

kontekstual dan konstruktivistik, serta keterampilan proses sains siswa juga 

akan ikut meningkat. 


