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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dunia pendidikan dapat berlangsung karena adanya kurikulum yang 

mengatur tentang proses pembelajaran yang ada di sekolah. Proses pembelajaran 

itu sangat terkait dengan mata pelajaran, salah satunya adalah Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). Mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang 

alam, hal yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Logikanya mempelajari 

hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia sangat mudah, namun 

nyatanya masih banyak siswa yang masih mengalami kesulitan sehingga 

berakibat pada prestasi  belajar siswa yang kurang maksimal. Melihat dari 

keadaan semacam itu, diperlukan suatu terobosan oleh guru dalam rangka 

meningkatkan prestasi belajar IPA. Banyak hal yang bisa dilakukan salah satunya 

adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang berbeda namun tepat untuk 

mengajarkan materi tertentu. Salah satu model pembelajaran yang bisa 

diterapkan adalah model pembelajaran keterampilan proses sains.  

Model pembelajaran keterampilan proses sains adalah model 

pembelajaran yang dilaksanakan untuk mengaktifkan siswa. Model ini 

dilaksanakan dengan menekankan proses dari pada hasil, sehingga diharapkan 

siswa akan lebih memahami konsep dari pelajaran yang  disampaikan. Model ini 

melatih siswa untuk bisa mengembangkan keterampilan proses yang terdiri dari 
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pengamatan, pengklasifikasian, pengukuran, pengidentifikasian dan 

pengendalian variabel, perumusan hipotesa, perancangan dan pelaksanaan 

eksperimen, penyimpulan hasil eksperimen dan pengkomunikasian hasil 

eksperimen, namun harus tetap memperhatikan taraf perkembangan berpikir 

peserta didik. Belajar aktif merupakan bentuk kegiatan belajar alamiah, yang 

dapat menimbulkan kegembiraan, membentuk suasana belajar tanpa setres dan 

memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan belajar yang telah ditetapkan, seperti 

model pembelajaran keterampilan proses sains. Menurut Chinese Proverb dalam 

Karli (2002:121) mengatakan I hear and I forgot, I See and I Remember, I do and 

I understand,  maksudnya adalah suatu pembelajaran yang hanya didapat dengan 

cara mendengar atau  melihat tidak akan sama hasilnya dengan pembelajaran 

yang dilakukan atau dipraktikkan. Selain itu terdapat pendapat dari Darmodjo 

dalam Karli (2002:121) bahwa IPA (sains) merupakan hasil dari kegiatan 

manusia (produk). Produk sains berupa pengetahuan tentang sains yang terdiri 

dari fakta, konsep, prinsip, hukum dan teori. Proses Ilmiah merupakan 

serangkaian prosedur Empirik dan analitik. Pemahaman terhadap sains 

seyogyanya tidak hanya memandang sains sebagai produk tetapi juga sebagai 

proses. 

Kegiatan belajar mandiri sangat berperan dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran, karena selain siswa belajar secara aktif dan menyenangkan serta 

lebih mampu mengambil manfaat dari materi ajar, peserta didik juga mampu 

berlatih untuk profesional dengan pekerjaanya dan diharapkan akan menjadi bekal 
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yang bermanfaat untuk kehidupan peserta didik dikemudian hari. Mengetahui 

kelebihan dari model pembelajaran keterampilan proses sains, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan studi untuk mengetahui pengaruh penerapan model 

pembelajaran keterampilan proses sains terhadap prestasi belajar IPA yang 

ditinjau dari kemandirian siswa IPA kelas IV SD N pangebatan. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahanya adalah: 

1. Apakah ada pengaruh model pembelajaran keterampilan proses sains 

terhadap prestasi belajar IPA? 

2. Apakah ada pengaruh kemandirianbelajar siswa terhadap prestasi belajar 

IPA? 

3. Apakah ada interaksi model pembelajaran keterampilan proses sains, dan 

kemandirian siswa terhadap prestasi belajar IPA? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh model pembelajaran keterampilan proses sains terhadap prestasi 

belajar IPA? 

2. Pengaruh kemandirian siswa terhadap prestasi belajar IPA? 

3. Interaksi model pembelajaran keterampilan proses sains, dan kemandirian 

siswa terhadap prestasi belajar IPA? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan bahan informasi suatu model pembelajaran keterampilan 

proses sains. 

2. Sebagai masukan bagi sekolah khususnya dalam upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA. 

3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa memahami IPA secara 

lebih menarik dengan digunakanya model pembelajaran keterampilan 

proses sains. 
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