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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teoritis 

1. Model Pembelajaran Keterampilan Proses Sains  

a. Pengertian  

Menurut Gagne dalam Hamalik (2011:149-150) keterampilan proses 

dalam bidang ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan tentang  konsep-

konsep dan  prinsip-prinsip dapat diperoleh siswa bila dia memiliki 

kemampuan-kemampuan dasar tertentu, yaitu keterampilan proses sains 

yang dibutuhkan untuk menggunakan sains. Menurut Bundu (2006:12)  

keterampilan  proses sains adalah sejumlah keterampilan untuk mengkaji 

fenomena alam dengan cara-cara tertentu untuk memperoleh ilmu dan 

pengembangan ilmu itu selanjutnya. Penerapan keterampilan proses sains, 

dapat melatih siswa untuk mempelajari sains layaknya saintis. 

Dari beberapa pengertian dari para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran keterampilan proses sains adalah serangkaian 

kegiatan yang berisi tentang berbagai kegiatan siswa dalam mempelajari 

ilmu pengetahuan alam. Model ini berisi keterampilan yang dilatihkan 

secara bertahap. Siswa dituntut untuk melakukan serangkaian kegiatan 

layaknya saintis. 
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Menurut Elementary Science Curriculum Guide, Vancouver, BC 

(1989) dalam Bundu (2006:49) bahwa keterampilan proses yang harus 

dikuasai siswa adalah seperti dijelaskan pada tabel 2. 1 berikut: 

Tabel 2. 1 Keterampilan Proses Sains yang harus dikuasai siswa 

 

 

Sumber: Elementary Science Curriculum Guide, Vancouver, BC (1989) 

dalam Bundu (2006: 49) 

Kurikulum sains sekolah dasar sebaiknya pembelajaran sains memuat 

tiga komponen. Pertama, pengajaran sains harus merangsang pertumbuhan 

intelektual dan perkembangan siswa. Kedua, pengajaran sains harus 

melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan praktikum/percobaan tentang 

hakikat sains. Ketiga, sains pada sekolah dasar seharusnya (a) mendorong 

dan merangsang terbentuknya sikap ilmiah, (b) mengembangkan 

kemampuan penggunaan keterampilan proses sains, (c) mengetahui pola 

Keterampilan Proses Sains Kelas 
1 2 3 4 5 6 

Observasi × × × × × × 
Klasifikasi × × × × × × 

Kuantifikasi × × × × × × 
Komunikasi × × × × × × 

Inferensi × × × × × × 
Prediksi    × × × 

Interpretasi     × × 
Menyusun hypotesis     × × 
Mengontrol variabel    × × × 

Eksperimentasi    × × × 
Memformulasi model      × 
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dasar pengetahuan sains dan (d) merangsang tumbuhnya sikap berpikir 

kritis dan rasional. 

b. Penggolongan model pembelajaran keterampilan proses sains 

Menurut Rezba (2007:4-5) keterampilan proses sains dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

1) The basic process skills 

Menurut Rezba (2007:4) The Basic Process skills are the skills 
we use when do science. Children use these skills to actively explore the 
natural world. They use their senses to observe objects and events and 
they look for patterns in those observations. Often they predict possible 
outcomes before they actually occur. They then infer explanations and 
change their inferences as new information becomes available. They 
calssify to form new concepts by searching for similarities and 
differences. Orally and in writing, they communicate what they know 
and are able to do. To quantify description of objects and events, they 
measure. These skills are essential to effective elementary classroom 
sciences lessons. Learning science this way may be very different from 
the way you learned science in your elementary and middle school 
experiences. 

 
Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa keterampilan 

proses dasar adalah pengamatan, meramalkan, menyimpulkan, 

menggolongkan, mengkomunikasikan dan mengukur. Siswa 

menggunakan keterampilan mereka untuk mengembangkan kegiatan 

dan keterampilan yang berhubungan dengan alam. Mereka 

menggunakan indera mereka untuk mengamati. Seringnya siswa juga 

meramalkan sesuatu yang mungkin terjadi di alam, kemudian mereka 

menyimpulkan suatu keterangan dan merubah kesimpulan sebagai 

informasi baru yang lebih meyakinkan. Langkah selanjutnya adalah 
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menggolongkan menjadi konsep yang lebih nyata dengan mencari 

persamaan dan perbedaanya untuk dikomunikasikan secara lisan 

maupun tertulis. 

2) Integrated science process skills 

Menurut Rezba (2007:5) Integrated science process skills 

include identifying variables, constructing hypotheses, analyzing 

investigations, tabulating and graphing data, defining variables, 

designing investigations and experimenting.  Menurut Rezba, 

keterampilan proses sains terapan adalah identifikasi masalah, 

merancang hipotesis, meneliti masalah, menyusun data berupa tabel dan 

grafik, menerka masalah, menyusun penelitian dan mengadakan 

percobaan. Keterampilan proses sains terapan biasanya diterapkan pada 

jenjang sekolah atas. 

c. Langkah-langkah pelaksanaan keterampilan proses sains 

Menurut Suryosubroto (2009:60-62) langkah-langkah pelaksanaan 

keterampilan proses sains adalah sebagai berikut: 

1) Pemanasan 

Tujuan kegiatan ini untuk mengarahkan siswa pada pokok permasalahan 

agar siswa siap, baik secara mental emosional maupun fisik. Kegiatan 

ini dapat berupa: 

a) Pengulasan langsung pengalaman yang pernah dialami siswa atupun 

guru. 
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b) Pengulasan bahan pengajaran yang pernah dipelajari pada waktu 

sebelumnya. 

c) Kegiatan-kegiatan yang menggugah dan mengarahkan perhatian 

siswa antara lain meminta pendapat/saran siswa, menunjuk gambar, 

slide, film atau benda lain. 

2) Proses belajar mengajar 

Proses belajar mengajar hendaknya selalu mengikutkan siswa secara 

aktif guna mengembangkan kemampuan-kemampuan siswa antara lain 

kemampuan mengamati, menginterpretasikan, meramalkan, 

mengaplikasikan konsep, melaksanakan penelitian serta 

mengomunikasikan hasil penemuanya. Kemampuan- kemampuan siswa 

secara lebih detail akan dibahas secara lebih detail, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Pengamatan  

Tujuan kegiatan ini untuk melakukan pengamatan yang terarah 

tentang gejala/fenomena sehingga mampu membedakan yang sesuai 

dan yang tidak sesuai dengan pokok permasalahan. Pengamatan yang 

dimaksud adalah penggunaan indra secara optimal dalam rangka 

memperoleh informasi yang memadai. Untuk itu perlu ditingkatkan 

dengan peragaan melalui gambaran ataupun bagan dan membatasi 

peragaan dengan kata-kata. 
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b) Interpretasi hasil pengamatan 

Tujuan kegiatan ini untuk menyimpulkan hasil pengamatan yang 

telah dilakukan berdasarkan pada pola hubungan antara hasil 

pengamatan yang satu dengan yang lainya. Kesimpulan tersebut 

merupakan konsep yang perlu dimanfaatkan atau digunakan. 

c) Peramalan 

Hasil interpretasi dari suatu pengamatan kemudian digunakan untuk 

meramalkan atau memperkirakan kejadian yang belum diamati atau 

yang akan datang. Ada perbedaan antara ramalan dan terkaan. 

Ramalan didasarkan atas hubungan logis dari hasil pengamatan yang 

telah diketahui, sedangkan terkaan kurang didasarkan pada hasil 

pengamatan. 

d) Aplikasi konsep 

Aplikasi konsep adalah menggunakan konsep yang telah 

diketahui/dipelajari dalam situasi baru atau dalam menyelesaikan 

masalah, umpamanya yang memberikan tugas mengarang tentang 

sesuatu masalah yang dibicarakan dalam mata pelajaran yang lain.  

e) Perencanaan penelitian 

Penelitian bertolak dari seperangkat pertanyaan antara lain untuk 

menguji kebenaran hipotesis tertentu perlu perencanaan penelitian-

penelitian lanjutan dalam bentuk percobaan lainya. 
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f) Pelaksanaan penelitian 

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar siswa lebih memahami pengaruh 

variabel yang satu pada variabel yang lain. Cara belajar yang 

mengasyikan akan terjadi dan kretivitas siswa akan terlatihkan. 

g) Komunikasi 

Kegiatan ini bertujuan mengomunikasikan proses dan hasil penelitian 

kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik dalam bentuk kata-

kata, grafik bagan, maupun tabel secara lisan atau tertulis. 

 

2. Model pembelajaran langsung 

a. Pengertian 

Menurut Trianto (2010:41) pengajaran langsung adalah suatu 

model pengajaran yang bersifat teacher centre. Pembelajaran langsung 

ditujukan untuk membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan 

memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. 

Menurut Arends (2008:295) Pengajaran langsung adalah sebuah model 

yang berpusat pada guru yang memiliki lima langkah: establishing set, 

penjelasan dan/atau demonstrasi, guided practice, umpan balik dan 

extended practice. Pengajaran langsung dirancang untuk meningkatkan 

penguasaan berbagai keterampilan, pengetahuan prosedural dan 

pengetahuan faktual yang dapat diajarkan secara langkah demi langkah. 
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Berdasarkan uraian dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang berpusat pada guru 

(teacher centre). Langkah-langkah kegiatan model pembelajaran 

langsung yaitu: menyampaikan tujuan, menyiapkan siswa, presentasi dan 

demonstrasi, mencapai kejelasan, melakukan demonstrasi, mencapai 

pemahaman dan penguasaan, berlatih, memberikan latihan terbimbing, 

mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik, memberikan 

kesempatan latihan mandiri. Proses pembelajaran langsung paling cocok 

untuk kegiatan belajar yang mementingkan aspek penampilan dan hasil 

kerja. 

b. Pelaksanaan pengajaran langsung 

Ciri utama unik yang terlihat dalam melaksanakan suatu pengajaran 

langsung adalah sebagai berikut: 

1) Tugas-tugas perencanaan 

Pengajaran langsung dapat diterapkan dalam segi apapun, namun 

model ini paling sesuai untuk mata pelajaran yang berorientasi pada 

penampilan atau kinerja seperti menulis, membaca, matematika, musik 

dan pendidikan jasmani. Berikut akan dijelaskan langkah-langkah 

pembelajaran model pembelajaran langsung. 

Menurut Trianto (2012:47-52) langkah-langkah pembelajaran 

model pengajaran langsung, sebagai berikut: 

a) Menyampaikan tujuan dan menyiapkan siswa 
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b) Menyampaikan tujuan 

c) Menyiapkan siswa 

d) Presentasi dan Demonstrasi 

e) Mencapai kejelasan 

f) Melakukan demonstrasi 

g) Mencapai pemahaman dan penguasaan 

h) Berlatih 

i) Memberikan latihan terbimbing 

j) Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik 

k) Memberikan kesempatan latihan mandiri. 

3. Prestasi Belajar 

a. Pengertian 

Menurut Arifin (2011:12) kata prestasi berasal dari bahasa Belanda 

yaitu prestatie, kemudian dalam Bahasa Indonesia menjadi prestasi yang 

berarti hasil usaha. Istilah prestasi belajar (achievement) berbeda dengan 

hasil belajar (learning outcome). Prestasi belajar pada umumnya berkenaan 

dengan aspek pengetahuan. Menurut Hamdani (2011:138) prestasi belajar 

merupakan tingkat kemanusiaan yang dimilki siswa dalam menerima, 

menolak dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses 

belajar mengajar. 

Menurut Gay (1987:144) mengemukakan bahwa achievement test 
measure the current status of individuals with respect to proficiency in 
given areas of knowledge or skill. Standardized achievement test are 
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carefully developed to include measurement of objectives common to many 
school system. The meassure knowledge of facts, concepts and principles. 
An individual’s level of achievement is compared to the norm, or average 
score, for his or her grade or age level. Menurut Kaplan (2004:317) 
achievement tests attempt to assess what a person has learned following a 
specific course of instruction. Achievement tes can evaluate the effects of a 
known or controlled set of experiences, evaluate the product of a course of 
training and rely heavily on content validation procedures. 

Berdasarkan uraian Gay dan Kaplan, dapat disimpulkan bahwa tes 

prestasi merupakan tes yang mengukur tentang aspek pengetahuan atau 

keterampilan. Tes prestasi memilki standar yang secara teliti memasukan 

tujuan atau sasaran umum sekolah. Tes prestasi dapat digunakan untuk 

menilai pengetahuan atau mengontrol pengalaman. Tes prestasi juga dapat 

digunakan untuk menilai hasil kegiatan, selain itu tes prestasi juga tes yang 

terpercaya karena dalam penyusunanya sudah ada langkah-langkah dan isi 

yang baku. 

Berdasarkan beberapa uraian dari beberapa ahli dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar adalah bukti hasil usaha dari aspek kognitif. Prestasi 

belajar bisa dengan mudah dilihat dari nilai yang didapat siswa, baik 

berupa nilai ulangan atau rapor. Prestasi belajar bisa dikatakan sebagai 

bukti pendidikan jangka pendek. 

b. Fungsi utama prestasi belajar 

Menurut Arifin (2011:12) fungsi utama prestasi belajar adalah 

sebagai berikut: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dikuasai peserta didik. 
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2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Para ahli 

psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai tendensi keingintahuan 

(couriosity) dan merupakan kebutuhan umum manusia. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi 

peserta didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, 

dan berperan sebagai umpan balik (feedback) dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 

pendidikan. Indikator intern berarti bahwa prestasi belajar dapat 

dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu institusi pendidikan. 

Asumsinya adalah kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan 

masyarakat dan anak didik. Indikator ekstern berarti bahwa tinggi 

rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat kesuksesan 

peserta didik di masyarakat. Asumsinya adalah kurikulum yang 

digunakan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

peserta didik. Saat proses pembelajaran peserta didik menjadi fokus 

utama yang harus diperhatikan, karena peserta didiklah yang diharapkan 

dapat menyerap seluruh materi pelajaran. 
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d. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Menurut Ahmadi dan Supriyono (2004:138) faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah: 

1) Faktor internal 

a) Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh. Contoh faktor jasmaniah ini misalnya penglihatan, 

pendengaran, struktur tubuh  dan sebagainya. 

b) Faktor psikologi baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh. 

2) Faktor eksternal terdiri dari: 

a) Faktor sosial. 

b) Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, tekhnologi, 

kesenian. 

c) Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar dan 

iklim. 

d) Faktor lingkungan spiritual keagamaan. 

 

4. Kemandirian 

a. Pengertian kemandirian 

Kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapat awalan ke- 

dan akhiran –an, kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata benda. 

Konsep yang sering digunakan dengan kemandirian adalah autonomy. 

Menurut Chaplin dalam Desmita (2011:185), otonomi adalah kebebasan 
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individu manusia untuk memilih, untuk menjadi kesatuan yang bisa 

memerintah, menguasai dan menentukan dirinya sendiri. 

Menurut Seifert dan Hoffnung dalam Desmita (2011:185) otonomi 

atau kemandirian sebagai ability to govern and regulate one’s own 

thoughts, feeling and actions freely and responssibly while overcoming 

feelings of shame and doubt. Berdasarkan uraian tersebut dapat diartikan 

bahwa kemandirian diartikan sebagai kemampuan untuk mengendalikan 

dan mengatur pikiran, perasaan dan tindakan sendiri secara bebas serta 

berusaha sendiri untuk mengatasi perasaan-perasaan malu dan keragu-

raguan. Menurut Mustari (2011: 94) orang yang mandiri adalah orang yang 

cukup-diri (self-sufficient), yaitu orang yang mampu berfikir dan berfungsi 

secara independen, tidak perlu bantuan orang lain, tidak menolak resiko 

dan bisa memecahkan masalah, bukan hanya khawatir tentang masalah-

masalah yang dihadapinya. 

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa kemandirian adalah kemampuan yang dimilki 

seseorang untuk memenuhi segala kebutuhan. Kemandirian bisa dilakukan 

oleh orang yang sudah cukup diri menjadi seorang yang mampu memenuhi 

kebutuhan tanpa bantuan orang lain. Orang yang mandiri biasanya dapat 

merencanakan apa yang akan dia lakukan, sehingga orang ini mampu 

memutuskan sesuatu sebagai bentuk dari pemenuhan kebutuhan tersebut 

dalam waktu tertentu. 
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b. Batasan kemandirian 

Menurut Mudjiman (2009:7) belajar mandiri adalah kegiatan belajar 

aktif, yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai sesuatu 

kompetensi guna mengatasi suatu masalah, dan dibangun dengan bekal 

pengetahuan atau kompetensi yang telah dimilki. Berdasarkan batasan itu 

dapat diperoleh gambaran bahwa seseorang yang sedang menjalankan 

kegiatan belajar mandiri. 

c. Bentuk-bentuk kemandirian 

Menurut Robert Havighurst dalam Desmita (2011:186) kemandirian dibagi 

menjadi empat bentuk, yaitu: 

1) Kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri dan 

tidak tergantungnya kebutuhan emosi pada orang lain. 

2) Kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan 

tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain. 

3) Kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai 

masalah yang dihadapi. 

4) Kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi 

dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain. 

 

Steiberg dalam Desmita (2011:186) menuliskan bahwa the first 
emotional autonomy-that aspect of independence related to changes in the 
individual’s close relathionships, especially with parent. The second 
behavioral autonomy-the capacity to make independent decisions and 
follow through with them. The third characterization involves an aspect of 
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independence referred to as value autonomy-wich is more than simply 
being able to resist pressures to go along with the demands of other, it 
means having a set a priciples about right and wrong, about what is 
imprtant and what is not. Kutipan tersebut menunjukan karakteristik dari 
aspek kemandirian, yaitu: 
1) Kemandirian emosional, yakni aspek kemandirian yang menyatakan 

perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu, seperti 

hubungan emosional peserta didik dengan guru atau dengan orang 

tuanya. 

2) Kemandirian tingkah laku, yakni suatu kemampuan untuk membuat 

keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan 

melakukannya secara bertanggung jawab. 

3) Kemandirian nilai, yakni kemampuan memaknai seperangkat prinsip 

tentang benar dan salah, tentang apa yang penting dan apa yang tidak 

penting. 

d. Ciri-ciri kemandirian 

Menurut Desmita (2011:188) ciri-ciri kemandirian adalah sebagai 

berikut: 

1) Memiliki pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan. 

2) Cenderung bersikap realistik dan objektif terhadap diri sendiri dan 

orang lain. 

3) Peduli terhadap pemahaman abstrak, seperti keadilan sosial. 

4) Mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang bertentangan. 

5) Toleran terhadap ambiguitas. 
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6) Peduli akan pemenuhan diri (self-fulfilment). 

7) Ada keberanian untuk menyelesaikan konflik internal. 

8) Responsif terhadap kemandirian orang lain. 

9) Sadar akan adanya saling ketergantungan dengan orang lain. 

10) Mampu mengekspresikan perasaan dengan penuh keyakinan dan 

keceriaan. 

Berdasarkan ciri-ciri kemandirian secara umum di atas dapat dijadikan 

sebagai bahan acuan dalam menentukan ciri-ciri kemandirian belajar siswa, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Siswa mampu melihat jika apa yang dilakukannya sekarang akan 

berdampak terhadap kehidupannya di kemudian hari. 

2) Siswa mampu mengambil keputusan mana yang baik untuk diri sendiri 

dan orang lain. Hal apa saja yang bisa dikerjakan sendiri, dan hal apa 

saja yang menjadi hak orang lain. 

3) Siswa mampu mengambil keputusan yang tidak semua siswa 

memikirkan keputusan itu. 

4) Siswa mampu mengambil keputusan untuk tidak melakukan hal yang 

biasanya sangat disukai siswa. 

5) Siswa mampu mengatasi permasalahan diri. Berani mengambil 

keputusan, untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan melihat 

kemampuan diri atau meminta bantuan orang lain. 
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6) Siswa memperhatikan semua hal yang dibutuhkan dalam 

kehidupannya. 

7) Siswa mampu menahan keinginanya untuk selalu bersenang-senang 

dan menyempatkan sebagian waktunya untuk belajar. 

8) Siswa mampu memikirkan untuk tidak mau merepotkan orang lain. 

9) Siswa mampu mengambil keputusan untuk mencari solusi 

permasalahn dengan mencari bantuan temanya yang lebih menguasai. 

10) Siswa mampu mengutarakan apa yang ada dalam pikiran, secara jelas 

dan bertanggung jawab. 

 

5. IPA 

a. Pengertian IPA 

Menurut Bundu (2006:9) sains biasa diterjemah dengan Ilmu 

Pengetahuan Alam yang berasal dari kata natural science.  Natural 

artinya alamiah dan berhubungan dengan alam, sedangkan science artinya 

ilmu pengetahuan, jadi sains secara harfiah dapat disebut sebagai ilmu 

pengetahuan tentang alam atau yang mempelajari peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di alam. Berbeda lagi menurut Aly (2010:18) IPA adalah 

suatu pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang 

khas atau khusus. Yaitu melakukan observasi eksperimentasi, 

penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, observasi dan demikian 

seterusnya kait-mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain. 
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Menurut Darmodjo dalam Karli (2002:121) Ilmu pengetahuan alam 

(sains) merupakan hasil kegiatan manusia (produk) yang diperoleh dari 

pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah. 

Menurut Abruscato dalam Bundu (2006:9) science is the name we 
give to group of processes throught which we can systematically gather 
information about the natural world. Science is also the knowledge 
gathered throught the use of such processes. Finally, science is 
characterized by those values and attitudes possessed by people who use 
scientific processes to gather knowledge. 

 
Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli dapat disimpulkan 

bahwa Ilmu Pengetahuan Alam dapat juga dinamakan sains. Sains yaitu 

suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang alam 

yang diperoleh melalui serangkaian pembuktian yang disesuaikan dengan 

gejala kealaman. Ilmu ini juga seharusnya dapat disampaikan dengan 

maksud supaya peserta didik bisa melihat keagungan ciptaan Tuhan, dan 

makin yakin tentang Tuhan yang Maha Segalanya, karena mampu 

menciptakan alam semesta yang begitu sempurna ini. 

b. Tujuan dan Fungsi IPA 

Tujuan dan fungsi IPA yang secara khusus dikemukakan oleh Depdiknas 

dalam Trianto (2011:138), yaitu: 

1) Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Mengembangkan keterampilan, sikap dan nilai ilmiah. 

3) Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang melek sains dan 

tekhnologi. 
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4) Menguasai konsep sains untuk bekal hidup di masyarakat dan 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

c. Ruang Lingkup  

Menurut Muchtarudin (2006:146) ruang lingkup bahan kajian IPA 

untuk SD/MI meliputi aspek-aspek berikut: 

1) Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan daninteraksinya dengan lingkungan serta kesehatan. 

2) Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan 

gas. 

3) Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, 

listrik, cahaya dan  pesawat sederhana. 

4) Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-

bendalangit lainnya.    

d. Materi pelajaran IPA 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil materi Energi dan 

perubahanya  kelas IV semester II Standar Kompetensi Memahami gaya 

dapat mengubah gerak dan atau bentuk suatu benda., Kompetensi Dasar 

(1) Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan dan tarikan) 

dapat mengubah gerak suatu benda, (2) Menyimpulkan hasil percobaan 

bahwa gaya (dorongan dan tarikan) dapat mengubah gerak suatu benda. 
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B. Hasil penelitian yang relevan 

Untuk hasil penelitian yang relevan, peneliti tidak menemukan hasil 

penelitian yang sama persis dengan penelitian ini, yang ada adalah penelitian 

yang memilki satu variable yang sama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Haryono (2006) dengan judul penelitian Model Pembelajaran Berbasis 

Peningkatan Keterampilan Proses Sains. Tujuan penelitian ini adalah 

mengembangkan model pembelajaran berbasis keterampilan proses sains 

guna meningkatkan kemampuan proses sains dan hasil belajar siswa. 

Dengan pendekatan R and D penelitian dilakukan di Kabupaten Pati, 

Purbalingga, dan Sukoharjo Jawa Tengah. Tahapan penelitian mencakup 

pengembangan model dan uji keefektifan model. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 

a. Keterampilan proses sains siswa dan guru SD pada umumnya rendah 

(4,08% dan 65,79%). 

b. Keterampilan proses sains di SD umumnya dikembangkan secara 

terintegrasi dengan pembelajaran yang berpola deduktif. 

c. Model pembelajaran berbasis peningkatan keterampilan proses sains 

didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang menterjemahkan 

keterampilan proses sains ke dalam rangkaian proses pembelajaran di 

kelas. 
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d. Model pembelajaran berbasis keterampilan proses sains secara 

signifikan efektif untuk meningkatkan kemampuan proses sains siswa 

(dari 46,08% menjadi 67,27%). 

2. Burak Feyzioglu ( 2009) dengan judul penelitian An Investigation of the 
Relationship between Science Process Skills with Efficient Laboratory Use 
and Science Achievement in Chemistry Education 
The present study aimed to determine how efficiently the 
laboratoryapplications areused and furthermore, the extents to which 
science process skills are taught in the studied school from the students’ 
perspective. Moreover,the relationship betweenthe efficiency of laboratory 
use and science process skills and academic achievement was also 
examined by taking into consideration students’experiment reports. The 
statistical analyses revealed the following results:  
a. A significant and positively linear relationship was found between the 

extent to whichbasic-level science process skills and high-level science 
process skills are taught inlaboratory applications and students’ course 
achievements (for SAT-BSPS, r=0.608;p=0.000; for SAT-HSPS, 
r=0.746; p=0.000).  

b.  A significant difference was found in terms of academic achievement 
between thesuccessful and unsuccessful students in a general chemistry 
course in favor ofsuccessful students who thought that high-level science 
process skills are mostly used inlaboratory applications. Similarly, there 
was a significant difference was found in termsof academic achievement 
between the successful and unsuccessful students in basicchemistry 
course in favor of successful students who thought that basic-level 
scienceprocess skills are used in laboratory applications.  

c. A significant and positively linear relationship was found between the 
reportsprepared by students at the end of the laboratory classes and 
basic- and high-levelscience process skills dealt with during the 
laboratory applications (for BSPS, r = 0.487;for HSPS, r = 0.524, p= 
0,000 for both).  

d. A significant and positive relationship was found between efficient 
laboratory use and the reports prepared by students at the end of the 
experiments (r = 0.653, p= 0.000).  

e. A significant relationship was found between efficient laboratory use, 
and basic– andhigh-level science process skills and students’ course 
achievement. 
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Penelitian di atas berjudul penelitian tentang hubungan antara 

keterampilan proses sains dengan efisiensi/kerapiham penggunaan laborat 

dan kemampuan IPA dalam pendidikan kimia, dengan hasil : 

a. Terdapat hubungan yang signifikan antara siswa yang memiliki 

keterampilan proses sains yang tinggi dan rendah terhadap kemampuan 

IPA. 

b. Terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan akademik bagi 

yang sukses dalam keterampilan proses sains dan yang tidak. 

c. Terdapat hubungan yang positif pada siswa yang terlebih dahulu 

mempersiapkan kelas praktikum dengan keterampilan proses sains. 

d. Terdapat hubungan yang positif antara persiapan dan kerapihan laborat 

selama melakukan pengamatan langsung. 

e. Terdapat hubungan antara kerapihan penggunaan laboratorium, 

keterampilan proses sains dan kemampuan siswa di bidang IPA. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat dirumuskan kerangka 

berfikir sebagai berikut: 

1. Pengaruh model pembelajaran keterampilan proses sains terhadap prestasi 

belajar 

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan di atas, salah satu aspek 

yang diharapkan dalam pembelajaran IPA adalah prestasi belajar siswa. 
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Ada berbagai model pembelajaran yang dikembangkan oleh para ahli 

dalam mengoptimalisasikan pembelajaran IPA, salah satunya adalah model 

pembelajaran keterampilan proses sains. Model pembelajaran keterampilan 

proses sains merupakan model pembelajaran yang efektif karena siswa bisa 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran, yang dikemas secara menarik 

dan dilengkapi dengan praktik sendiri layakna ilmuan yang dapat 

menyugesti anak, bahwa kegiatan itu menyenangkan. Diharapkan akan 

berimbas langsung pada prestasi siswa. 

2. Pengaruh kemandirian terhadap prestasi belajar. 

Kemandirian sangat diperlukan dalam pembelajaran, baik itu teori maupun 

praktik. Siswa yang mampu belajar secara mandiri biasanya sudah memilki 

tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Tujuan inilah yang sangat ingin 

dicapai dalam tujuan pendidikan, yaitu peserta didik yang paham dan 

mampu menempatkan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Interaksi pengaruh pembelajaran keterampilan proses sains, pembelajaran 

langsung dan kemandirian terhadap prestasi belajar. 

Manfaat pembelajaran keterampilan proses sains adalah untuk bisa 

menumbuhkan keterampilan siswa dalam pembelajaran. Siswa dituntut 

untuk bisa mengembangkan pemahaman dan bereksperimen secara 

mandiri, dengan begitu prestasi belajar siswa akan lebih baik, serta dengan 

adanya kemandirian siswa yang tinggi maka akan lebih meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Pembelajaran IPA dengan model pembelajaran 
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langsung (direct instruction) menempatkan siswa cenderung sebagai 

pendengar dan pencatat, karena dalam pembelajaran ini berpusat pada 

guru. Siswa kurang aktif berpartisipasi sehingga pengetahuan lebih banyak 

diperoleh lewat informasi guru secara bertahap. 

Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya bahwa pembelajaran 

keterampilan proses sains dan kemandirian siswa berperan penting dalam 

meningkatkan prestasi siswa. 

 

D. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan deskripsi teori, hasil penelitian yang relevan dan 

kerangka berfikir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh pembelajaran keterampilan proses sains terhadap prestasi 

belajar IPA. 

2. Ada pengaruh kemandirian siswa terhadap prestasi belajar IPA. 

3. Ada interaksi antara pengaruh pembelajaran keterampilan proses sains, 

pembelajaran langsung dan kemandirian siswa terhadap prestasi belajar 

IPA. 
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