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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Pengetahuan IPA yang sering disebut sebagai produk dari sains, merupakan 

hasil dari aktivitas para ilmuan. Produk sains dapat dicapai dengan 

pembelajaran yang fokus pada pengembangan proses sains dan sikap ilmiah. 

Belajar sains seharusnya lebih dari sekedar mempelajari isinya, tetapi juga 

mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta-fakta dan menghubungkan fakta-

fakta tersebut untuk ditafsirkan. Prosedur-prosedur itulah yang disebut dengan 

proses dari sains (Carin, 1993:8).  

 
Produk dan proses sains merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Hal ini 

didukung oleh pendapat Carin (1993:39) yang menyatakan bahwa sains terdiri 

atas isi/ pengetahuan (apa yang kita tahu) dan proses (bagaimana kita 

menemukan isi/ pengetahuan tersebut). Para ilmuan dan pendidik setuju 

bahwa cara terbaik dalam mempelajari sains adalah melalui pendekatan yang 

mengaktifkan fisik dan pikiran dengan cara mengobservasi, mengukur, 

memprediksi, menyimpulkan, menyelidiki, dan menjelaskan apa yang ada dan 

terjadi di dunia ini dengan metode para ilmuan. Salah satu pendekatan yang 

memenuhi kriteria tersebut adalah keterampilan proses sains (KPS). 
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KPS sangat penting untuk dikembangkan dalam pembelajaran. Pentingnya 

mengembangkan KPS dijelaskan oleh Mechling dan Oliver (dalam Carin, 

1993:8) yang menyatakan bahwa keterampilan proses memberikan siswa 

kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuannya, tidak hanya sekedar 

pengetahuan sains dan subjek lain di dalam kelas tetapi juga segala sesuatu di 

luar kelas pada setiap sisi kehidupannya dengan baik. Pentingnya 

pembelajaran IPA dengan mengembangkan keterampilan proses juga 

dicantumkan dalam Standar Isi Kurikulum 2006 yaitu pembelajaran IPA 

sebaiknya dilaksanakan dengan inkuiri ilmiah karena dapat menumbuhkan 

kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak ilmiah serta berkomunikasi. 

Keterampilan inkuiri inilah yang juga disebut dengan KPS. Oleh karena itu, 

guru sebaiknya memperhatikan dan mengembangkan keterampilan ini dalam 

pembelajaran IPA di sekolah. 

 
Namun, kondisi yang sering ditemui dalam pembelajaran sains di sekolah 

adalah pelaksanaan pembelajaran sains yang sangat lekat dengan pendekatan 

isi dari pada pendekatan proses. Pembelajaran hanya menekankan pada 

pemberian materi sains secara lengkap, tanpa menekankan pada aktivitas 

siswa untuk berbuat dan tanpa menekankan pada pengembangan KPS.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di SMP Negeri 22 Bandar  

Lampung didapatkan bahwa pembelajaran IPA Terpadu kelas VII semester II 

yang pernah diterapkan oleh guru adalah dengan menggunakan metode 

ceramah dan diskusi. Namun, metode diskusi masih jarang diterapkan. 

Metode ceramah diduga kurang dapat membantu siswa dalam 

mengembangkan keterampilan proses sains, karena dengan metode ini siswa 
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hanya duduk diam dan mendengarkan penjelasan dari guru. Pembelajaran 

hanya terfokus pada guru dan komunikasi yang terjadi hanya satu arah 

sehingga membuat siswa jenuh dan cenderung pasif. Siswa menjadi kurang 

aktif dalam berpikir maupun aktif secara fisik. Hal ini juga didukung dengan 

hasil observasi terhadap proses pembelajaran di dalam kelas. Berdasarkan 

observasi yang dilakukan, peneliti mengamati bahwa aktivitas siswa hanya 

mendengarkan guru dan mengerjakan soal-soal latihan. Kurangnya aktivitas 

belajar siswa, baik dalam berpikir maupun aktif secara fisik, menjadi 

penyebab kurang berkembangnya KPS siswa yang menuntut siswa untuk 

aktif. 

 
Pada pembelajaran pada tahun-tahun sebelumnya guru pernah menggunakan 

lembar kerja siswa (LKS) sebagai bahan ajar. Namun, tahun ini LKS sudah 

tidak digunakan lagi karena LKS dianggap kurang efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. LKS yang pernah digunakan merupakan 

LKS yang berasal dari  penerbit tertentu yang hanya berupa rangkuman 

materi dan kumpulan soal-soal. LKS tidak mengandung instruksi-instruksi 

yang dapat  melatih KPS. Dengan begitu KPS siswa belum dikembangkan 

secara optimal sehingga mengakibatkan hasil belajarnya pun rendah. 

 
Penelitian yang dilakukan oleh Subagyo, dkk., (2009:6) tentang keefektifan 

pembelajaran IPA dengan pendekatan keterampilan proses, mendapatkan 

hasil bahwa hasil belajar dan KPS siswa pada pembelajaran IPA meningkat 

dengan pendekatan keterampilan proses. Selain itu, berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Hardiono, dkk., (2008:7) penggunaan LKS berbasis KPS 
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memberikan pengaruh yang positif terhadap hasil belajar siswa. Menurut 

Hardiono, dkk., (2008:3) kelebihan dari LKS berbasis KPS adalah adanya 

penerapan metode ilmiah secara utuh sehingga siswa mendapatkan 

pengalaman dalam penelaahan atau penelitian. LKS berbasis KPS juga berisi 

keterampilan-keterampilan proses yang akan diajarkan kepada siswa. 

Penggunaan LKS berbasis KPS ini diharapkan menjadi solusi dalam 

mengembangkan KPS siswa.  

 
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Penggunaan Lembar Kerja Siswa Berbasis Keterampilan Proses 

Sains terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa pada Materi Pokok 

Keragaman Sistem Organisasi Kehidupan (Kuasi Eksperimental pada Siswa 

Kelas VII Semester Genap SMP Negeri 22 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2012/2013)”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah penggunaan LKS berbasis KPS berpengaruh secara signifikan 

dalam meningkatkan KPS siswa? 

2. Apakah penggunaan LKS berbasis KPS berpengaruh dalam meningkatkan 

aktivitas belajar siswa? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan LKS berbasis KPS? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh penggunaan LKS berbasis KPS dalam meningkatkan KPS siswa. 

2. Pengaruh penggunaan LKS berbasis KPS dalam meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. 

3. Tanggapan siswa terhadap penggunaan LKS berbasis KPS. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti, dapat memberikan wawasan, pengalaman, dan bekal sebagai 

calon guru biologi yang profesional, terutama dalam merancang dan 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan LKS berbasis KPS.  

2. Bagi guru, dapat memberikan informasi mengenai LKS berbasis KPS 

sehingga dapat dijadikan alternatif dalam membuat dan mengembangkan 

LKS serta merancang pembelajaran yang lebih menuntut siswa lebih aktif. 

3. Bagi siswa, dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda sehingga 

diharapkan mampu mengembangkan KPS siswa. 

4. Bagi sekolah, memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan 

pembelajaran biologi di sekolah melalui penggunaan LKS berbasis KPS. 

 
E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang akan 

dibahas maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut. 

1. LKS berbasis KPS adalah LKS yang menerapkan metode ilmiah sehingga 

para siswa mendapat pengalaman penelaahan atau penelitian. 
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2. KPS yang dikembangkan dalam LKS dan yang akan diamati dalam 

penelitian mencakup tiga indikator yaitu:  (1) mengamati; (2) menafsirkan; 

dan (3) mengomunikasikan.  

3. Peningkatan KPS ditinjau berdasarkan perbandingan N-gain, sedangkan 

peningkatan aktivitas ditinjau melalui rasio persentase aktivitas selama 

proses pembelajaran. 

4. Materi pokok yang diteliti adalah Keragaman pada Sistem Organisasi 

Kehidupan yang sesuai dengan KD 6.3 IPA Terpadu SMP Kelas VII yaitu 

mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan mulai dari 

tingkat sel sampai organisme. 

5. Aktivitas belajar siswa yang akan diamati dalam penelitian ini berupa 

aktivitas dalam mengemukakan ide atau gagasan, melakukan kegiatan 

diskusi, mempresentasikan hasil diskusi, dan mengajukan pertanyaan. 

6. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII semester genap SMP Negeri 22 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. 

F. Kerangka Pikir  
 

Sains merupakan bagian penting dari ilmu pengetahuan. Pembelajaran sains 

sebaiknya didesain agar dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap serta pemahaman akan keterkaitan sains dengan cabang ilmu lain 

sehingga konsep sains tersebut dapat diaplikasikan dalam  kehidupan sehari-

hari dan dipahami oleh siswa bukan sekadar dihafal. Salah satu keterampilan 

yang penting dikuasai oleh siswa yaitu keterampilan proses sains. Namun, 

kondisi pendidikan sains saat ini lebih lekat kepada pendekatan isi dan 

melupakan hakikat ilmu sains yang terdiri atas isi dan proses.  
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Pelaksanaan pembelajaran sains cenderung mengabaikan proses dalam 

pencapaian pengetahuannya. Hal ini dibuktikan dengan metode yang 

digunakan oleh guru yang masih berpusat kepada guru dan mengesampingkan 

keterlibatan siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa 

masih belajar dengan cara menghafal konsep-konsep dan belum tentu 

mengetahui maksud dari konsep tersebut. Selain itu, bahan ajar yang 

digunakan oleh guru juga kurang dapat mengembangkan KPS karena 

instruksi-instruksi yang ada di dalamnya tidak melatih KPS siswa. Oleh 

karena itu, dibutuhkan bahan ajar yang dapat membantu siswa dalam 

mengembangkan KPS. Bahan ajar yang akan memudahkan guru dalam 

membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran sains salah satunya 

adalah LKS berbasis KPS. 

 
Bahan ajar berupa LKS berbasis KPS diduga dapat mengembangkan 

keterampilan proses. LKS berbasis KPS berisi instruksi-instruksi yang 

meminta siswa untuk melakukan KPS seperti mengamati, menafsirkan, dan 

mengkomunikasikan. LKS ini akan membantu dan menuntun siswa 

memahami konsep-konsep sains dengan menekankan pada proses dalam 

menemukan konsep sains tersebut. Hal ini tentu akan melatih KPS siswa 

karena siswa dibiasakan belajar produk sains dengan memahami prosesnya 

melalui penggunaan LKS ini sehingga KPS siswa akan meningkat. Dengan 

demikian, siswa akan menjadi lebih paham dengan yang dipelajari dan hasil 

belajarnya pun akan meningkat. 
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X Y 

Penelitian ini mengenai pengaruh penggunaan LKS berbasis KPS terhadap 

KPS siswa. Variabel bebas pada penelitian ini adalah penggunaan LKS 

berbasis KPS dan variabel terikatnya adalah KPS siswa. Hubungan antara 

kedua variabel tersebut digambarkan dalam diagram berikut. 

      

 

Keterangan: 
X: Penggunaan LKS Berbasis KPS 

    Y: KPS siswa 

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

 
G. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. H0 = Penggunaan LKS berbasis KPS tidak berpengaruh secara 

signifikan dalam meningkatkan KPS siswa. 

 H1 = Penggunaan LKS berbasis KPS berpengaruh secara signifikan 

dalam meningkatkan KPS. 

2. Penggunaan LKS berbasis KPS berpengaruh dalam meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. 

3. Sebagian besar siswa memberikan tanggapan positif terhadap penggunaan 

LKS berbasis KPS. 


