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II._TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kerangka Teoretis 

 

1. Keterampilan Proses Sains 

 

 

Keterampilan proses sains merupakan salah satu bentuk keterampilan proses 

yang diaplikasikan pada proses pembelajaran. Pembentukan keterampilan 

dalam memperoleh pengetahuan menjadi suatu penekanan tersendiri dalam 

pembelajaran sains. Keterampilan proses sains sebagai pendekatan dalam 

pembelajaran sangat penting karena menumbuhkan pengalaman selain proses 

belajar.  

 

Keterampilan berarti kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan 

secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu hasil tertentu, termasuk 

kreativitas. Proses didefinisikan sebagai perangkat keterampilan kompleks 

yang digunakan ilmuwan dalam melakukan penelitian ilmiah. Proses 

merupakan konsep besar yang dapat diuraikan menjadi komponen-komponen 

yang harus dikuasai seseorang bila akan melakukan penelitian (Devi, dkk, 

2011).  
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Sains (science) diambil dari kata latin scientia yang arti harfiahnya adalah 

pengetahuan. Sund dan Trowbribge dalam Wikipedia (2014) menyatakan 

bahwa Sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. Sedangkan 

Kuslan Stone menyebutkan bahwa Sains adalah kumpulan pengetahuan dan 

cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Sains 

merupakan produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan. Sains sebagai 

proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk 

melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-

gejala alam. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan 

hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis dan 

akhimya menyimpulkan. Dari sini tampak bahwa karakteristik yang mendasar 

dari Sains ialah kuantifikasi artinya gejala alam dapat berbentuk kuantitas. 

 

Keterampilan proses sains merupakan pendekatan pembelajaran yang 

dirancang agar siswa mampu menemukan fakta-fakta, membangun konsep 

dan teori dalam pembelajaran yang diterima. Siswa diarahkan  untuk 

melibatkan diri dalam kegiatan ilmiah dalam pembelajaran.  

 

Rustaman (2003) mendefinisikan keterampilan proses sains sebagai 

keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan dan 

menerapkan konsep-konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum, dan teori sains, 

baik berupa keterampilan mental, keterampilan fisik (manual) maupun 

keterampilan sosial.  Keterampilan proses sains melibatkan keterampilan-

keterampilan kognitif atau intelektual, manual dan sosial.  Keterampilan 

kognitif atau intelektual terlibat karena dengan melakukan keterampilan 
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proses sains, siswa menggunakan pikirannya. Keterampilan manual jelas 

terlibat dalam keterampilan proses karena mungkin melibatkan penggunaan 

alat dan bahan, pengukuran, penyusunan atau perakitan alat.  

 

Ditinjau dari segi proses, maka IPA memiliki berbagai keterampilan sains 

misalnya: 

a) Mengidentifikasi dan menentukan variabel bebas dan terikat 

b) Menentukan apa yang diukur 

c) Keterampilan mengamati menggunakan sebanyak mungkin indera, 

mengumpulkan fakta yang relevan, mencari kesamaan dan perbedaan, 

serta mengklasifikasikan. 

d) Keterampilan dalam menafsirkan hasil pengamatan seperti mencatat 

secara terpisah setiap jenis pengamatan, dan dapat 

menghubunghubungkan hasil pengamatan 

e) Keterampilan menemukan suatu pola dalam seri pengamatan 

f) Keterampilan dalam meramalkan apa yang akan terjadi berdasarkan 

hasil-hasil pengamatan 

g) Keterampilan menggunakan alat atau bahan dan mengapa alat atau bahan 

itu digunakan. 

h) Keterampilan dalam berkomunikasi seperti: menyusun laporan secara 

sistematis, menjelaskan hasil percobaan atau pengamatan.(BNSP, 2006) 

 

Keterampilan proses sains dibedakan dalam dua bagian besar, yaitu 

keterampilan dasar proses sains, dimulai dari observasi sampai dengan 

meramal, dan keterampilan terpadu proses sains, dari identifikasi variable 

sampai dengan yang paling kompleks, yaitu eksperimen. (Putri, 2014) 

 

Daftar keterampilan proses sains secara individu menurut Dawson yaitu: 

1) Keterampilan Pengenalan Masalah 

a) mengidentifikasikan masalah 

b) mengenali adanya perbedaan 

c) mengenali apakah masalah bisa dipecahkan secara ilmiah atau  

tidak 

d) mengidentifikasi apa yang sudah diketahui dari suatu masalah 

e) mengidentifikasi hal lain yang perlu dikumpulkan 

2) Keterampilan Perencanaan 
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a) membuat hipotesis yang masuk akal 

b) menentukan dimana informasi bisa dicari 

c) mendesain percobaan 

d) perencanaan untuk mengontrol variabel 

e) Keterampilan Pengumpulan Informasi 

f) menyusun alat-alat laboratorium 

g) menggunakan alat laboratorium secara benar dan aman 

h) mengukur secara tepat berbagai instrument 

i) membuat perkiraan yang layak 

j) mengamati aspek yang spesifik dari objek 

k) mengamati dan menjelaskan perubahan 

l) mencari informasi yang berhubungan dalam buku 

m) mengumpulkan informasi dari orang yang berpengetahuan 

3) Keterampilan Mencatat dan Memproses Informasi 

a) memilihih cara yang layak untuk mencatat informasi 

b) mencatat data secara akurat 

c) mengelompokkan data dalam bentuk yang berbeda 

d) menggunakan grafik, carta secara layak 

e) menggunakan proses matematika untuk memani-pulasi data secara 

jujur dan akurat 

4) Keterampilan Menginterpretasi 

a) membuat kesimpulan dari data yang ada 

b) mengklasifikasi pengamatan 

c) mengidentifikasi pola dari data yang ada 

d) menghindari generaliasi yang berlebihan 

e) mengenali keterbatasan dari informasi yang ada 

f) menggabungkan informasi dari sumber-sumber yang beragam 

5) Keterampilan Komunikasi 

a) menjelaskan secara oral atau tertulis berbagai tahapan dalam 

penelitian 

b) mempresentasikan penemuan kepada berbagai pihak dalam bentuk 

yang layak 

c) berargumentasi hubungan antara bukti dan hasil penemuan 

d) memperlihatkan hubungan antara hasil dengan permasalahan awal 

e) menyarankan berbagai bentuk penelitian lanjutan (Bambang, 2005) 

 

Penguasaan keterampilan proses dapat diukur dengan tes penampilan. Tes 

penampilan (performance assesment) dapat diobservasi, jawabannya dapat 

secara tertulis atau lisan. Dalam tes penampilan dapat diketahui keterampilan 

dan cara berpikir responden atau siswa.  
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Jika rumusan  tujuan berikut  siswa mampu melakukan percobaan tentang 

arus listrik, energi dan sumber energi listrik serta mampu menerapkan 

pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari.  Dalam rumusan tujuan 

tersebut tujuan utamanya adalah keterampilan proses (mampu melakukan 

percobaan, menerapkan pengetahuan) tentang konsep (arus listrik, energi, dan 

seterusnya). Dari kedua contoh rumusan tujuan tersebut, dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa keterampilan proses sains harus melalui pembelajaran 

konsep dan menghasilkan pengalaman belajar siswa (Rustaman, 2003). 

 

Menurut Semiawan (1992), terdapat empat alasan mengapa pendekatan 

keterampilan proses sains diterapkan dalam proses belajar mengajar sehari-

hari, yaitu:  

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung semakin   

cepat sehingga tidak mungkin lagi guru mengajarkan semua konsep dan 

fakta pada siswa. 

2. Adanya kecenderungan bahwa siswa lebih memahami konsep-konsep  

yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh yang konkret, 

3. Penemuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak  

bersifat mutlak 100 %, tapi bersifat relatif. 

4. Dalam proses belajar mengajar, pengembangan konsep tidak terlepas  

dari pengembangan sikap dan nilai dalam diri anak didik. 

 

Pengalaman belajar siswa juga dapat diketahui dengan perkembangan 

kemampuan siswa dalam pembelajaran. Salah satu cara dengan memberikan 

penilaian. Penilaian merupakan proses pemberian atau penentuan nilai kepada 



 

 

11 

objek berdasarkan kriteria tertentu. Penilaian merupakan tahapan penting 

dalam proses pembelajaran.  

 

Penilaian keterampilan proses sains merupakan pendekatan untuk mengukur 

dan menilai kemampuan kinerja siswa dalam menyelesaikan tugas atau dalam 

mempertunjukkan kegiatan. Kinerja merupakan tanggapan aktif siswa secara 

langsung atau tidak langsung yang berupa proses atau prosedur atau hasil.  

 

Menurut Nuh (2010), beberapa hal yang mempengaruhi keterampilan proses 

sains yang dituntut untuk dimiliki siswa. Hal-hal yang berpengaruh terhadap 

keterampilan proses sains, diantaranya yaitu perbedaan kemampuan siswa 

secara genetik, kualitas guru serta perbedaan strategi guru dalam mengajar. 

 

Keterampilan proses melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif atau 

intelektual, manual dan sosial. Keterampilan intelektual dan kognitif terlibat 

karena dengan melibatkan keterampilan proses siswa menggunakan 

pemikirannya.  Keterampilan manual jelas terlibat dalam keterampilan proses 

karena mungkin mereka melibatkan penggunaan alat dan bahan, pengukuran, 

penyusun atau perakitan alat.  Dengan keterampilan proses dimaksudkan 

bahwa mereka berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar, misalnya mendiskusikan hasil pengamatan. 

 

Adapun mengenai keterampilan proses sains dan indikatornya adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.  Indikator keterampilan proses sains 

 

(Indrawati, 1999) 

 

  

Keterampilan proses 

sains 

 

Indikator 
 

Melakukan pengamatan 

(observasi) 

 Mengidentifikasi ciri-ciri suatu benda 

 Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan 

yang nyata pada objek atau peristiwa 

 Membaca alat ukur 

 Mencocokan gambar dengan uraian tulisan / 

benda 

Menafsirkan 

pengamatan 

(interpretasi) 

 Mengidentifikasi fakta-fakta berdasarkan hasil 

pengamatan 

 Menafsirkan fakta atau data menjadi suatu 

penjelasn yang logis  

Mengelompokkan 

(klasifikasi) 

 Mencari perbedaan atau persamaan, 

mengontraskan ciri-ciri, membandingkan dan 

mencari dasar penggolongan.  

Meramalkan (prediksi)  Mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang 

belum terjadi berdasarkan suatu kecendrungan/ 

pola yang sudah ada. 

Berkomunikasi  Mengutarakan suatu gagasan 

 Menjelaskan penggunaan data hasil 

penginderaan secara akurat suatu objek atau 

kejadian 

 mengubah data dalam bentuk tabel kedalam 

bentuk lainnya misalnya grafik, peta secara 

akurat.  

Berhipotesis  Hipotesis merupkan dugn sementara tentang 

pengaruh variabel amnipulasi terhadap 

variabel respon. Hipotesis menyatakan 

penggambaran yang logis dari suatu hubungan 

yang dapat diuji melalui eksperimen. 

Merencanakan 

percobaan/ 

penyelidikan  

 Menentukan alat dan bahan, menentukan 

variabel atau peubah yang terlibat dalam suatu 

percobaan, menentukan variabel terikat dan 

variabel bebas, menentukan apa yang diamati, 

di ukur/ ditulis, serta menentukan cara dan 

langkah kerja termasuk keterampilan 

merencanakan penelitian. 

Menerapkan sub 

konsep/ prinsip 
 Menggunakan subkonsep yang telah dipelajari 

dalam situasi baru, menggunakan subkonsep 

pada pengalaman baru untuk menjalaskan apa 

yang sedang terjadi. 
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2. Penguasaan Konsep 

Materi pembelajaran merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan 

guru untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Materi 

pembelajaran  memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi 

dasar secara runut dan sistematis. Untuk memperoleh kompetensi dalam 

pembelajaran, diperlukan penguasaan konsep oleh siswa.  

 

Abdurrahman (2003), konsep menunjukkan pemahaman dasar. Siswa 

mengembangkan konsep ketika mampu mengklasifikasikan atau 

mengelompokkan benda-benda atau ketika mereka dapat mengasosiasi suatu 

nama dengan kelompok benda tertentu.  

 

Sedangkan Sagala (2006), mengatakan bahwa konsep merupakan buah 

pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam definisi 

sehingga melahirkan produk pengetahuan melalui prinsip, hukum, dan teori. 

Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan 

berfikir abstrak. Kegunaan konsep adalah untuk menjelaskan dan 

meramalkan. 

 

Awaluddin (2008), konsep merupakan prinsip dasar yang sangat penting 

dalam proses belajar. Untuk menyelesaikan masalah, seorang siswa harus 

mengikuti aturan yang relevan. Aturan ini harus sesuai dengan konsep dasar 

yang diperolehnya. Sehingga dapat dikatakan konsep belajar adalah belajar 

mengenal dan membedakan sifat-sifat dari objek kemudian membuat 

pengelompokan terhadap objek tersebut. 
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Konsep merupakan dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk 

merumuskan prinsip dan generalisasi. Oleh karena itu, orang yang mengalami 

stimulus yang berbeda-beda akan membentuk konsep sesuai dengan 

pengelompokan stimulus yang diterimanya. Hal ini dikarenakan konsep 

merupakan abstraksi berdasarkan pengalaman dan karena tidak ada dua orang 

yang memiliki pengalaman yang sama persis, maka konsep yang dibentuk 

seseorang akan berbeda - beda.  

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep memiliki arti yaitu 

gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada diluar bahasa, 

yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Maka dapat 

disimpulkan bahwa konsep merupakan hasil pemikiran manusia yang 

diperoleh melalui fakta-fakta dan peristiwa yang dinyatakan dalam definisi, 

teori-teori dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah.  

 

Konsep merupakan suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri, karakter, 

atau atribut yang sama dari sekelompok objek dari suatu fakta, baik 

merupakan suatu proses, peristiwa, benda, atau fenomena di alam yang 

membedakannya dari kelompok lain. Konsep adalah suatu abstraksi yang 

mewakili satu kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatankegiatan, atau 

hubungan yang mempunyai atribut-atribut yang sama. Konsep dapat berbeda 

dalam tujuh dimensi yaitu atribut, struktur, keabstrakan, keinklusifan, 

generalitas atau keumuman, ketepatan, dan kekuatan.  
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Secara singkat, dapat dikatakan bahwa suatu konsep merupakan suatu 

abstraksi mental yang mewakili satu kelas stimulus. Kita menyimpulkan 

bahwa suatu konsep telah dipelajari bila yang diajar dapat menampilkan 

perilaku perilaku tertentu. 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penguasaan berarti 

pengetahuan atau kepandaian. Berdasarkan pengertian konsep yang telah 

dibahas sebelumnya, maka yang dimaksud penguasaan konsep adalah 

pengetahuan mengenai hasil pemikiran manusia yang diperoleh melalui fakta-

fakta dan peristiwa yang dinyatakan dalam definisi, teori-teori dan dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah.  

 

Penguasaan konsep merupakan kemampuan menyerap arti dari materi suatu 

bahan yang dipelajari. Penguasaan bukan hanya sekedar mengingat mengenai 

apa yang pernah dipelajari tetapi menguasai lebih dari itu, yakni melibatkan 

berbagai proses kegiatan mental sehingga bersifat lebih dinamis (Arikunto, 

2007).  

 

Penguasaan konsep merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan 

siswa mampu menguasai/memahami arti atau konsep, situasi dan fakta yang 

diketahui, serta dapat menjelaskan dengan menggunakan katakata sendiri 

sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dengan tidak mengubah artinya . 

Penguasaan konsep sangat penting dimiliki oleh siswa yang telah mengalami 

proses belajar. Penguasaan konsep yang dimiliki siswa dapat digunakan untuk 
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menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan konsep yang 

dimiliki.  

 

Penguasaan konsep siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:  

1. Raw input, yaitu karakteristik khusus siswa, baik fisiologi maupun 

psikologi. 

2. Instrumental input, yaitu faktor yang sengaja dirancang dan 

dimanipulasi.  

3. Environmental input, yaitu faktor lingkungan dan faktor sosial.  

Selain itu, faktor psikologis (internal) merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa. Sekurang kurangnya ada tujuh elemen yang 

termasuk ke dalam faktor psikologis (internal), yaitu inteligensi, perhatian, 

minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kelemahan.  

 

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu faktor sekolah 

(eksternal). Faktor sekolah (eksternal) yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, palajaran dan waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

 

Penguasaan konsep dalam pembelajaran dapat diukur dengan mengadakan 

evaluasi. Menurut Arikunto (2007), tes merupakan alat atau prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur seseuatu dengan cara dan aturan-

aturan yang sudah ditentukan. 
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Melalui hasil tes tersebut maka dapat diketahui sejauh mana tingkat 

penguasaan konsep siswa. Tingkat penguasaan konsep oleh siswa dapat 

diketahui melalui pedoman penilaian. Bila nilai siswa   66 maka 

dikategorikan baik, bila 55  nilai siswa < 66 maka dikategorikan cukup baik, 

dan bila nilai siswa < 55 maka dikategorikan kurang baik (Arikunto, 2007). 

 

Penilaian merupakan proses pemberian atau penentuan nilai kepada objek 

berdasarkan kriteria tertentu. Penilaian merupakan tahapan penting dalam 

proses pembelajaran. Penilaian keterampilan proses sains merupakan 

pendekatan untuk mengukur dan menilai kemampuan kinerja siswa dalam 

menyelesaikan tugas atau dalam mempertunjukkan kegiatan. Kinerja 

merupakan tanggapan aktif siswa secara langsung atau tidak langsung yang 

berupa proses atau prosedur atau hasil. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

Dalam penelitian melalui proses pembelajaran fisika siswa kelas XI MIPA1 di 

SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, hal yang menjadi objek penelitian 

adalah mengetahui pengaruh keterampilan proses sains terhadap penguasaan 

konsep siswa dalam ranah kognitif. 

 

Keterampilan proses sains merupakan pendekatan pembelajaran yang 

dirancang agar siswa mampu menemukan fakta-fakta, membangun konsep 

dan teori dalam pembelajaran yang diterima. Siswa diarahkan  untuk 

melibatkan diri dalam kegiatan ilmiah dalam pembelajaran.  
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Keterampilan proses sains sebagai keterampilan yang diperlukan untuk 

memperoleh, mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep, prinsip-

prinsip, hukum-hukum, dan teori sains, baik berupa keterampilan mental, 

keterampilan fisik (manual) maupun keterampilan sosial.  Keterampilan 

proses sains melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif atau intelektual, 

manual dan sosial.  Dengan melakukan keterampilan proses sains, siswa 

menggunakan pikirannya. 

 

Pelaksanaan keterampilan proses sains dalam proses pembelajaran ini 

diharapkan  meningkatkatkan penguasaan konsep Fisika siswa dalam ranah 

kognitif menjadi semakin membaik.  Berikut diagram kerangka pemikiran 

pada Gambar 1 untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alur 

pikir dalam penelitian. 



 

 

19 

Bagan kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka Pemikiran Penelitian 

1
9
 

HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF 

KOGNITIF  

UJI/TES 

UJI/TES 

KETERAMPILAN PROSES SAINS 

 

Langkah-langkah : 

1. Melakukan pengamatan (observasi) 

2. Menafsirkan pengamatan (interpretasi) 

3. Mengelompokkan (klasifikasi) 

4. Meramalkan (prediksi) 

5. Berkomunikasi 

6. Berhipotesis 

7. Merencanakan percobaan/penyelidikan 

8. Menerapkan sub konsep/prinsip 

 

PENGUASAAN KONSEP 
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Variabel bebas dalam penelitian ini adalah keterampilan proses sains dan 

variabel terikatnya adalah penguasaan konsep.  Hubungan antara variabel 

bebas dan terikat dapat dilihat dalam paradigma pemikiran berikut. 

 

 

 

 

 

 Keterangan : 

X : Keterampilan proses sains 

Y : Penguasaan Konsep dalam ranah kognitif 

R : Keterampilan proses (X) terhadap penguasaan konsep (Y) 

 

Keterampilan berkaitan dengan kemampuan untuk menggunakan pikiran, nalar,  

dan perbuatan secara efisien dan efektif dalam mencapai suatu hasil tertentu.  

Keterampilan proses sains merupakan keterampilan yang diperlukan untuk  

memperoleh, mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep, prinsip-prinsip,  

hukum-hukum dan teori sains. Dengan melibatkan keterampilan-keterampilan  

kognitif atau intelektual, siswa diharapkan mampu mempertajam penguasaan  

konsep yang dimiliki siswa dalam pembelajaran. Sehingga keterampilan proses  

sains dapat berpengaruh pada penguasaan konsep siswa dalam  ranah kognitif. 

  

Gambar 2. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

R 

X Y 
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C. Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

“keterampilan proses sains berpengaruh terhadap penguasaan konsep siswa”.  

 

Hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah : 

Keterampilan proses sains berpengaruh terhadap penguasaan konsep pada 

ranah kognitif  siswa. 

 

 

  


