
 
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Biologi merupakan bagian dari  ilmu sains yang mempelajari tentang alam 

termasuk segala proses yang terjadi di dalamnya. Pembelajaran biologi lebih 

menekankan pada kegiatan belajar mengajar, mengembangkan konsep dan 

mengembangkan keterampilan proses siswa dengan berbagai strategi belajar 

mengajar yang sesuai dengan materi yang diajarkan.  

 

Hasil survey PISA tahun 2012 pada aspek sains, Indonesia mendapatkan 

peringkat ke 64 dari 65 negara yang terlibat dengan skor 382, pada soal 

PISA terdapat aspek keterampilan proses sains meliputi mengamati, 

meramal/memprediksi, menerapkan konsep, dan berkomunikasi (OECD, 

2014: 217). Hal tersebut menunjukkan bahwa pelajar Indonesia memiliki 

kemampuan pengetahuan sains yang sangat rendah, serta menunjukkan 

bahwa siswa hanya mengenali fakta dasar dan belum mampu 

mengkomunikasikan dan menerapkan konsep sains yang kompleks. 

Kemampuan sains siswa Indonesia yang masih rendah tersebut disebabkan 

karena dalam pembelajaran sains termasuk biologi, kebanyakan siswa hanya  

dituntut untuk lebih banyak mempelajari konsep biologi saja. Cara 
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pembelajaran seperti itu menyebabkan siswa pada umumnya hanya 

mengenal banyak peristilahan sains secara hafalan tanpa makna.  

 

Berhubungan dengan itu, pada kenyataannya dalam proses pembelajaran di 

kelas masih banyak guru biologi yang hanya memberikan materi pelajaran 

dengan metode ceramah tanpa mengikut sertakan siswa untuk melatih 

keterampilan proses sains. Peran guru dalam proses pembejalaran sangatlah 

penting, salah satunya yaitu dalam menyampaikan materi pelajaran melalui 

bahan ajar. Adanya bahan ajar diharapkan materi pelajaran akan dapat 

dengan mudah dimengerti dan juga dapat melatih keterampilan proses sains 

siswa. Bahan ajar yang sering dipakai oleh guru salah satunya yaitu lembar 

kerja siswa (LKS), LKS hendaknya sesuai dengan kebutuhan, diantaranya 

yaitu mudah dipahami, menarik, dan dapat melatih keterampilan proses 

sains siswa. Untuk dapat mewujudkan kebutuhan siswa maka guru harus 

kreatif dan dapat mengembangkan bahan ajar pembelajaran tersebut.  

 

Faktanya di SMA Pembangunan Kalianda, Lampung Selatan, dalam proses 

pembelajarannya masih belum dapat melatih keterampilan proses sains 

siswa. Pada sekolah tersebut juga menggunakan bahan ajar berupa LKS. 

LKS yang digunakan merupakan LKS yang ada pada buku cetak dan LKS 

yang beredar terbitan Intan Pariwara. Isi LKS yang digunakan oleh siswa 

kelas X di SMA Pembangunan Kalianda kurang dapat membimbing siswa 

dalam meningkatkan keterampilan proses sains. Kemudian berdasarkan 

hasil angket pada 15 orang siswa kelas X menunjukkan bahwa LKS yang 

mereka gunakan hanya dilengkapi dengan materi dan banyak berisi soal-
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soal yang dapat dijawab dengan mudah. Hal ini menyebabkan siswa hanya 

akan memindahkan jawaban dari materi yang ada di LKS tersebut. LKS 

yang digunakan juga tidak menyajikan kegiatan yang dapat memfasilitasi 

dan membangun keterampilan proses sains siswa. Selanjutnya, hasil dari 

angket yang diberikan pada guru mata pelajaran biologi kelas X menambah 

informasi bahwa guru biologi kelas X masih belum memahami dan 

menyadari bahwa keterampilan proses sains pada siswa perlu dikembangkan 

dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Ada dua alasan tentang kelebihan dari keterampilan proses sains yaitu, sains 

tidak terpisah dengan metode penyelidikan, dalam memahami sains tidak 

hanya memahami materi saja, melainkan dapat mengetahui bagaimana cara 

mangumpulkan fakta dan mengolahnya untuk membuat suatu kesimpulan 

dan  keterampilan proses sains diperlukan sepanjang hidup dan digunakan 

tidak hanya untuk mempelajari ilmu melainkan juga dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari (Wenno, 2008: 66-67). Pembelajaran dengan 

menggunakan LKS yang berbasis keterampilan proses sains dapat 

memberikan pengalaman langsung kepada siswa karena siswa dapat mecari 

informasi dan mendapatkan konsep materi dengan sendirinya dengan 

mengikuti prosedur yang ada di dalam LKS. Hal tersebut diperkuat dengan 

adanya penelitian tentang pengembangan LKS yang dilakukan oleh 

Setiawan, Wisanti, dan Ulfi (2014: 388) bahwa dengan adanya LKS disertai 

spesimen awetan seluruh siswa dapat melatih keterampilan proses sains dan 

menemukan sendiri fakta dan konsep yang dipelajarinya melalui  



4 

 

 
 

serangkaian kegiatan penyelidikan ilmiah dengan adanya benda nyata 

sebagai objek yang diamatinya. Selain itu penelitian tentang pengembangan 

LKS juga dilakukan oleh Widodo (2013: 72-74) menunjukkan bahwa 

adanya LKS berbasis KPS dapat meningkatkan keterampilan proses sains 

siswa, dari hasil penelitiannya menunjukkan rata-rata siswa mampu 

menjalankan langkah-langkah pada LKS dengan baik, siswa mampu 

melakukan pengamatan dan dapat menerapkan konsep dengan baik dan 

benar. 

 

Untuk memenuhi proses pembelajaran yang dapat melatih keterampilan 

proses sains, maka dapat digunakanlah LKS yang berbasis keterampilan 

proses sains. Pembelajaran dengan menggunakan LKS yang memuat 

keterampilan proses sains membuat siswa melaksanakan pembelajaran 

dengan menemukan dan mengembangkan fakta serta konsep yang 

ditemukan, sehingga pembelajaran lebih bermakna (meaningful), 

kontekstual, dan konstruktivistik. Mengingat pentingnya LKS yang baik dan 

dapat menunjang keterampilan proses sains siswa dalam proses 

pembelajaran, maka penelitian untuk mengembangkan LKS yang berbasis 

keterampilan proses sains siswa sangat diperlukan. Sehubungan dengan itu 

telah dilakukan penelitian dengan judul “ Pengembangan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) Berbasis Keterampilan Proses Sains (KPS) Untuk 

Meningkatkan KPS Siswa Pada Sub Materi Ciri-Ciri Filum Hewan 

Invertebrata”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian 

ini untuk: 

1. Bagaimana kriteria LKS berbasis keterampilan proses sains yang efektif 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada sub materi ciri-ciri 

filum hewan invertebrata ?  

2. Bagaimana tanggapan siswa terhadap LKS berbasis keterampilan proses 

sains pada sub materi ciri-ciri filum hewan invertebrata? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui kriteria LKS berbasis keterampilan proses sains yang efektif 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada sub materi ciri-ciri 

filum hewan invertebrata. 

2. Mengetahui tanggapan siswa terhadap LKS berbasis keterampilan 

proses sains pada sub materi ciri-ciri filum hewan invertebrata. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

a. Siswa  

LKS yang telah dikembangkan diharapkan dapat mengembangkan 

keterampilan proses sains siswa dan dapat menarik minat siswa dalam 

pembelajaran biologi. 
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b. Guru 

Guru mata pelajaran biologi kelas X dapat mengembangkan LKS 

berbasis keterampilan proses sains dan menjadikan LKS berbasis 

keterampilan proses sains sebagai salah satu alternatif media 

pembelajaran pada sub materi ciri-ciri filum hewan invertebrata. 

 

c. Sekolah 

LKS berbasis keterampilan proses sains yang telah dibuat diharapkan 

dapat membantu dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di 

SMA/MA 

 

d. Peneliti 

Memberikan pengalaman dan ilmu kepada peneliti dalam 

mengembangkan LKS guna proses mengajar peneliti di masa 

mendatang. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk dapat lebih memahami bagaimana penelitian ini, maka perlu 

penjelasan mengenai istilah-istilah untuk membatasi rumusan masalah yang 

akan diteliti, yaitu: 

a) Pengembangan lembar kerja siswa adalah proses penyusunan lembar 

kerja siswa yang bertujuan untuk menghasilkan produk berupa LKS 

berbasis KPS. 

b) LKS  adalah alat bantu pembelajaran berbentuk lembaran-lembaran yang 

berisi pedoman bagi siswa untuk melakukan suatu kegiatan dalam proses 

pembelajaran. 
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c) Keterampilan proses sains yang dimunculkan meliputi keterampilan (A) 

mengamati, (B) mengelompokkan, (C) menginterpretasi data, (D) 

mengomunikasikan, dan (E) menyimpulkan. 

d) LKS yang akan dikembangkan merupakan LKS berbasis keterampilan 

proses sains pada sub materi ciri filum hewan invertebrata kelas X KD 

3.4. Mendeskripsikan ciri filum dalam dunia hewan dan peranannya bagi 

kehidupan. 

e) Subjek uji coba produk pada penelitian ini yaitu siswa SMA 

Pembangunan Kalianda kelas X1 dan kelas X2  Tahun Pelajaran 2015-

2016. 

 

F. Kerangka Pikir 

Proses pembelajaran membutuhkan bahan ajar sebagai salah satu komponen 

penting yang dikembangkan oleh guru untuk siswa. Bahan ajar yang 

digunakan diharapkan dapat menarik minat belajar siswa, sehingga dengan 

adanya bahan ajar tersebut proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik 

serta tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Salah satu bentuk 

bahan ajar tersebut adalah LKS yang berperan penting dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran seperti pengamatan, praktikum, dan proses belajar di 

kelas.  

 

Siswa seharusnya tidak hanya memperoleh kemampuan kognitif saja 

melainkan juga harus memperoleh kemampuan afektif dan psikomotor. 

Proses pembelajaran dan bahan ajar berupa LKS yang digunakan oleh guru 

di SMA/MA pada umumnya kurang menggali KPS siswa. Pada dasarnya 



8 

 

 
 

proses pembelajaran dengan keterampilan proses sains sangat penting, 

karena adanya pembelajaran berbasis keterampilan proses sains akan 

memberi kesempatan peserta didik memperoleh keterampilan proses sains. 

 

Untuk meningkatkan keterampilan proses sain siswa, maka dilakukan 

penelitan tentang pengembangan LKS berbasis keterampilan proses sains. 

LKS yang akan dikembangkan tersebut disusun berdasarkan indikator dari 

keterampilan proses sains. Proses pembelajaran dengan menggunakan LKS 

ini siswa dituntut melakukan kegiatan yang melibatkan keterampilan proses 

sain seperti mengamati, mengklasifikasikan, memprediksi, menafsir, 

merencanakan penelitian, menerapkan, dan mengomunikasikan hasil 

belajar. Sehingga dengan adanya LKS yang memuat KPS ini diharapkan 

siswa dapat mengembangkan keterampilan proses sains dan membangun 

konsep pengetahuannya sendiri.  

 

 


