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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Profil Keterampilan Proses Sains  

Profil dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki empat pengertian yaitu:  

(a) pandangan dari samping (wajah orang), (b) lukisan (gambar) orang dr 

samping; sketsa biografis, (c) penampang (tanah, gunung, dan sebagainya), 

dan (d) grafik atau ikhtisar yg memberikan fakta tentang hal-hal khusus 

dalam hal ini yang sesuai adalah pengetian terakhir yaitu grafik atau ikhtisar 

yg memberikan fakta tentang hal-hal khusus. Sehingga dapat digunakan untuk 

mengetahui fakta tentang profil Keterampilan Proses Sains (KPS) siswa 

terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem  gerak (Alwi, 2007:168). 

 

KPS adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan kemampuan-

kemampuan mental, fisik dan sosial yang mendasar sebagai penggerak yang 

lebih tinggi yang memperhatikan pengembangan pengetahuan sikap, nilai 

serta keterampilan. KPS bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak 

didik dalam menyadari, memahami dan menguasai rangkaian bentuk kegiatan 

yang berhubungan dengan hasil belajar yang telah dicapai siswa. Rangkaian 

bentuk kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan mengamati, menggolongkan, 

menafsirkan, meramalkan, menerapkan, merencanakan penelitian dan 

mengomunikasikan (Rustaman dkk, 2003; 56). 
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KPS adalah semua keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh, 

mengembangkan, dan menerapkan konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-

teori IPA, baik berupa keterampilan mental, keterampilan fisik (manual) 

maupun keterampilan sosial yang dapat digunakan menemukan pengetahuan 

alam yang kemudian disebut keterampilan proses IPA. Keterampilan proses 

melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif atau intelektual, manual dan 

sosial. Keterampilan kognitif atau intelektual terlibat karena dengan 

melakukan keterampilan proses siswa menggunakan pikirannya. 

Keterampilan manual jelas terlibat dalam keterampilan proses karena 

mungkin mereka melibatkan penggunaan alat dan bahan, pengukuran, 

penyusunan atau perakitan alat. Dengan keterampilan sosial dimaksudkan 

bahwa mereka berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan kegiatan 

belajar-mengajar  (Rustaman dalam Sukron, 2005; 25).  

 

KPS terdiri atas keterampilan-keterampilan dasar (basic skills) dan 

keterampilan-keterampilan terintegrasi (integrated skills). Keterampilan-

keterampilan dasar meliputi enam keterampilan, yakni: mengobservasi, 

menklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan, mengomunikasikan. 

Sedangkan keterampilan-keterampilan terintegrasi terdiri atas: 

mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data dalam 

bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar variabel, mengumpulkan dan 

mengolah data, menganalisis penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan 

variabel secara operasional, merancang penelitian dan melaksanakan 

eksperimen (Funk, dalam Dimyati dan Mudjiono, 2009; 140). 
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KPS pada hakikatnya adalah kemampuan dasar untuk belajar (“basic 

learning tools”) yaitu kemampuan yang berfungsi untuk membentuk landasan 

pada setiap individu dalam mengembangkan diri (Chain dan Evans, 

1990:5).Fokus pembelajaran diarahkan pada pengembangan keterampilan 

dalam memproses pengetahuan, menemukan dan mengembangkan sendiri 

fakta, konsep dan nilai-nilai yang diperlukan (Semiawan, 1992:18). Aspek-

aspek  kemampuan  yang  dikembangkan  dalam  keterampilan proses  sains  

menurut  Rustaman  (1992:15)adalah:  (1) mengamati, (2) mengelompokan, 

(3)menafsirkan/interpretasi, (4) meramalkan, Berdasarkan pernyataan 

tersebut, maka perlu identifikasi kemampuan KPS sehingga dapat 

memperoleh gambaran perolehan konsep-konsep sains pada peserta didik 

berdasarkan proses. 

 

Diungkapkan pula oleh Semiawan (1992:15) bahwa keterampilan proses 

adalah keterampilan fisik dan mental terkait dengan kemampuan-kemampuan 

yang mendasar yang dimiliki, dikuasai dan diaplikasikan dalam suatu 

kegiatan ilmiah sehingga para ilmuwan berhasil menemukan sesuatu yang 

baru. Dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan memproses 

perolehan, siswa mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan 

konsep serta menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang 

dituntut. 

 

Aspek-aspek  kemampuan  yang  dikembangkan  dalam  keterampilan proses  

sains  menurut  Rustaman  (1992: 15) adalah:  (1) mengamati, (2) 

mengelompokan, (3) menafsirkan/interpretasi, (4) meramalkan,  
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(5) mengajukan  pertanyaan, (6) berhipotesis, (7) merencanakan  percobaan, 

(8) menggunakan  alat  atau  bahan, (9) menerapkan  konsep dan (10) 

berkomunikasi. Adapun  penjelasan  dari  masing-masing  aspek  adalah 

sebagai berikut: 

1)  Mengamati 

Mengamati  merupakan  suatu  kemampuan  menggunakan  indera  yang 

harus  dimiliki  oleh  setiap  orang.  Dalam  kegiatan  ilmiah  mengamati  

berati memilih fakta-fakta yang  relevan dengan tugas tertentu dari hal-hal 

yang yang diamati,  atau  memilih  fakta-fakta  untuk  menafsirkan.  

Dengan  hal-hal  yang diamati  maka  akan  berkembang  kemampuan  

untuk  mencari  persamaan  dan perbedaan.  

2)  Mengelompokan/klasifikasi 

Keterampilan  mengelompokan  adalah  salah  satu  kemampuan  penting 

dalam  kerja  ilmiah.  Dalam  kehidupan  sehari-hari  kita  perlu  mengenal 

perbedaan  dan  persamaan  antar  benda-benda  agar  kita  mudah  dalam 

mempelajarinya. 

3)  Menafsirkan/interpretasi 

Hasil  pengamatan  tidak  akan  berguna,  bila  tidak  ditafsirkan.  Karena  

itu dari  mengamati  langsung,  dan  mencatat  setiap  pengamatan  secara  

terpisah, kemudian  menghubungkan  hasil-hasil  pengamatan  itu,  

mungkin  ditemukan pola-pola  tertentu  dalam  hasil  pengamatan.  

Penemuan  pola  ini  merupakan dasar untuk menyatakan kesimpulan. 

 4) Meramalkan/prediksi 
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Keterampilan meramalkan atau prediksi mencakup : keterampilan 

mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi berdasarkan 

suatu kecenderungan atau pola yang sudah ada. Memperkirakan bahwa 

besok matahari akan terbit pada jam tertentu di sebelah timur merupakan 

contoh prediksi. 

 5)  Mengajukan pertanyaan 

Dengan  mengembangkan  keterampilan-keterampilan  berpikir  diatas,  

anak diberi  kesepatan  untuk    menggunakan  pikirannya.  Maka  

dihadapkan  pada masalah-masalah  yang  ada  di  sekitar.  Sejauh  mana  

anak  menggunakan pikirannya  untuk  menjawab  pertanyaan  yang  

diajukan.  Kualitas  pertanyaan yang diajukan anak menunjukan rendah 

tingginya berpikir anak itu. 

 6)  Berhipotesis 

Hipotesis adalah  suatu perkiraan yang beralasan untuk menerangkan  

suatu kejadian  atau  pengamatan  tertentu.  Dalam  kerja  ilmiah,  seorang  

ilmuan biasanya membuat hipotesis yang kemudian diuji melalui 

eksperimen 

 7)  Merencanakan percobaan  

Setelah   melihat  suatu  hubungan  dari  pengamatan-pengamatan  yang 

dilakukan,  perlu kesimpulan  sementara  atau  hipotesis  yang  dirumuskan  

itu diuji. Untuk  itu  diperlukan  kemampuan  untuk merencanakan  suatu  

percobaan yang  meliputi  alat-alat  dan  bahan  yang  digunakan  dalam  

melakukan percobaan. 

8) Menggunakan alat dan bahan 
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Melakukan  percobaan  dalam  sains membutuhkan  alat  dan  bahan. 

Berhasil atau  tidaknya  suatu  percobaan  tergantung  pada  kemampuan  

memilih  dan menggunakan alat secara tepat dan efektif. Pengalaman 

menggunakan alat dan bahan  merupakan  pengalaman  konkret  yang  

dibutuhkan  siswa  untuk menerima gagasan-gagasan baru. 

9)  Menerapkan konsep 

Kemapuan  untuk  menerapkan  konsep-konsep  yang  telah  dipelajari  

dalam situasi  baru  atau  menerapkan  konsep  itu  pada  pengalaman  baru  

untuk menjelaskan  apa  yang  sedang  terjadi,  merupakan  tujuan  

pelajaran  sains  yang penting. 

10) Berkomunikasi 

Setiap  ahli  dituntut  agar  mampu  menyampaikan  hasil  penemuannya 

kepada  orang  lain.  Dalam hal  ini  siswa  juga  belajar  menyampaikan  

hasil penemuannya  dari  apa  yang  ditemukan  setelah  melakukan  

eksperimen  atau praktikum. 

 

KPS pada hakikatnya adalah kemampuan dasar untuk belajar (“basic learning 

tools”) yaitu kemampuan yang berfungsi untuk membentuk landasan pada 

setiap individu dalam mengembangkan diri (Chain dan Evans, 1990: 5). 

Sedangkan menurut Warianto (2011:14) keterampilan proses dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, pertama;  KPS dasar  yaitu aktivitas ilmiah  

yang meliputi: 1) mengamati (observasi) yaitu mencari gambaran atau 

informasi tentang objek penelitian melalui  indera; 2) mengomunikasikan  

data hasil  observasi dalam berbagai  bentuk  seperti:  gambar,  bagan,  tabel,  

grafik,  tulisan dan lain-lain;  3)  menggolongkan  (klasifikasi)  untuk 
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mempermudah  dalam  mengidentifikasi  suatu  permasalahan;  4)  

menafsirkan  data,  yaitu  memberikan  arti sesuatu  fenomena/kejadian  

berdasarkan  atas  kejadian  lainnya;  5)  meramalkan,  yaitu  memperkirakan 

kejadian berdasarkan kejadian sebelumnya serta hukum-hukum yang berlaku. 

Prakiraan dibedakan menjadi dua  macam  yaitu  prakiraan  intrapolasi  yaitu  

prakiraan  berdasarkan  pada  data  yang  telah  terjadi  dan prakiraan  

ekstrapolasi  yaitu  prakiraan  berdasarkan  logika  di  luar  data  yang  terjadi;  

6)  mengajukan pertanyaan, berupa pertanyaan yang menuntut jawaban 

melalui proses berpikir atau kegiatan. Kedua,  KPS terpadu yaitu aktivitas 

ilmiah yang terdiri dari: 1) mengidentifikasi variable;  2)  mendeskripsikan  

hubungan  antar  variabel;  3)  melakukan  penyelidikan;  4)  menganalisia  

data hasil  penyelidikan;  5)  merumuskan  hipotesis;  6)  mendefinisikan  

variabel  secara  operasional,  melakukan eksperimen.  KPS  dasar dan 

terintegrasi tersebut  di atas, idealnya terintegrasi dalam setiap pembelajaran 

biologi. 

 

Menurut  Carin  dan  Sund  (1990: 52),  pembelajaran  biologi  idealnya  

dikembangkan  sesuai  dengan hakikat  pembelajarannya  yaitu  ke  arah  

pengembangan  scientific  processes,  scientific  products,  scientific attitudes,  

Scientific  processes  identik  pada  proses  kegiatan  ilmiah  yang  

mengembangkan  keterampilan proses  sains  yang dilakukan oleh peserta 

didik  melalui berbagai aktivitas seperti: mengamati, menganalisa, melakukan  

percobaan  untuk  menemukan  sendiri  konsep-konsep  sebagai   produk  

sains  ilmiah.  Biologi sebagai bagian integral dari  Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA),  memberikan berbagai pengalaman belajar dan KPS  untuk  memahami  
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konsep  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  makhluk  hidup.Scientific 

products identik pada produk ilmiah berupa konsep materi biologi yang dapat 

dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan proses ilmiah.  Scientific 

attitudes  identik  dengan  sikap ilmiah seperti: kejujuran, tanggung  jawab,  

kedisiplinan,  keterbukaan  dalam  menerima  pendapat  orang  lain,  

ketelitian,  dll.  Scientific attitudes  diperoleh  siswa  setelah  melakukan  

kegiatan  proses  ilmiah  dan  kemudian  diterapkan  sehingga membentuk  

karakter  kepribadian  siswa. 

 

B. Kerangka Pikir 

Keterampilan proses sains sangat penting dimiliki oleh siswa SMA/MA 

dalam rangka optimalisasi pembelajaran Biologi di kelas. Namun, pada 

kenyataannya KPS masih belum banyak berkembang. Hal ini terjadi karena 

selama ini guru menggunakan pendekatan atau model pembelajaran yang 

kurang menggali kemampuan tersehut. Oleh karena itu diperlukan suatu 

bentuk pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa dalam mengembangkan 

KPS siswa. 

 

Salah satu karakteristik pembelajaran yang dapat mengembangkan KPS siswa 

ini adalah pengoptimalisasian proses belajar siswa dengan menemukan 

langsung konsep-konsep biologi sebagai objek kajian langsung. Guru sebagai 

fasilitator membantu siswa dalam memupuk dan mengembangkan KPS siswa 

melalui kegiatan pembelajaran yang menarik dan sesuai, ditunjang dengan 

dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, siswa diberi 

kebebasan berpikir dalam memahami suatu topik dan keterkaitannya dengan 
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topik lain, baik dalam pelajaran biologi maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal ini tentu akan melatih kemampuan pemecahan masalah oleh siswa. 

Dengan demikian diharapkan KPS siswa akan meningkat. 

 

Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan terus diupayakan namun pada 

kenyataannya mutu pendidikan Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu 

faktor yang memengaruhi rendahnya mutu pendidikan Indonesia tersebut 

adalah proses pembelajaran yang tidak optimal, padahal proses pembelajaran 

merupakan komponen yang sangat penting yang mmbentuk pola pikir siswa 

dalam menemukan konsep atau fakta yang tertuang dalam proses pendidikan. 

Pembelajaran Biologi di sekolah idealnya menggunakan pembelajaran 

konstruktivisme dengan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang sesuai agar 

tujuan pendidikan biologi sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional dapat 

tercapai. 

Untuk memperjelas kerangka pikir, dapat dilihat pada bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 
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