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ANALISIS KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA PADA PRAKTIKUM 

BIOLOGI KELAS XI IPA SMA NEGERI 2 SURAKARTA SEMESTER 

GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

Abstrak 

Keterampilan Proses Sains Siswa pada Praktikum Biologi Kelas XI IPA SMA Negeri 

2 Surakarta Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi. Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Juli, 2018. 

Keterampilan proses sains (KPS) merupakan kemampuan untuk menerapkan metode 

ilmiah dalam memahami, mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keterampilan proses sains 

siswa pada praktikum biologi kelas XI IPA SMA Negeri 2 Surakarta semester genap 

tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif 

dengan pengambilan data secara observasi, dengan mengamati keterampilan proses 

sains siswa kelas XI IPA SMAN 2 Surakarta. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMAN 2 Surakarta dengan jumlah 56 

sampel, dan dilaksanakan di laboratorium biologi SMA Negeri 2 Surakarta pada 

bulan Maret sampai dengan Mei. Aspek yang digunakan dalam pengambilan data 

yaitu observasi, merencanakan percobaan, keterampilan melakukan pengukuran, 

keterampilan memprediksi, keterampilan menginterprestasikan data, keterampilan 

mengimplementasikan prosedur, dan keterampilan berkomunikasi. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan menunjukkan kemampuan keterampilan proses sains siswa 

kelas XI IPA SMAN 2 Surakarta dikategorikan sangat baik dengan perolehan nilai 

KPS 93,65. 

 

Kata Kunci : keterampilan proses sains, siswa kelas XI IPA, praktikum biologi 

 

Abstract 

Scientific process skills (KPS) is the ability to apply scientific methods in 

understanding, developing and discovering science. This study aims to determine the 

ability of the Student’s science process skills on classroom biology practicum XI 

science senior hight school of Surakarta even semester school year 2017/2018. This 

research is a qualitative descriptive research with observation data taking, by 

observing the science process skill of biology student of  2 senior hight school  of 

Surakarta on biology practicum. The population used in this study grade students XI 

science 2 senior hight school of surakarta with 56 samples, and implemented in 

biology laboratory 2 senior hight school of surakarta in March until May. Aspects 

that used in data collection is observation, planning the experiment, measurement 

skills, predicting skills, skills to interpret data, skills to interpret procedure, and 

communication skills. Based on the research conducted, the results shows the ability 

of grade students XI science 2 senior hight school of Surakarta science process skills 

in the course of biology practicum is categorized very good by the acquisition of KPS 

93,65 value.  

 

Keywords: science process skills, student class XI scienc, biology practicum 
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1. PENDAHULUAN 

Biologi merupakan salah satu cabang dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang 

mempelajari tentang makhluk hidup termasuk didalamnya yaitu manusia, hewan, dan 

tumbuhan. Mata pelajaran Biologi merupakan salah satu bidang pada mata pelajaran 

IPA yang dikembangkan melalui kemampuan berpikir analitis, induktif, dan deduktif 

dalam mengenali dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam 

sekitar. Hal ini didukung dengan pernyataan Depdiknas (2001) yang menyatakan 

bahwa “Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami tentang alam 

secara sistematis, sehingga Biologi bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, dan atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan”. Berdasarkan pernyataan tersebut maka selama 

proses pembelajaran, siswa dituntut untuk aktif dalam menemukan konsep-konsep 

utama dari materi Biologi baik melalui kegiatan observasi, ekperimen, membuat 

gambar, grafik, tabel, dan mengkomunikasikan hasilnya pada orang lain (Agustina 

2016). 

Biologi merupakan ilmu yang sudah cukup tua, karena sebagian besar berasal 

dari keingintahuan manusia tentang dirinya, tentang lingkunganya dan tentang 

kelangsungan jenisnya. Biologi mempelajari tentang struktur fisik dan fungsi alat-

alat tubuh manusia dengan segala keingintahuan, segenap alat-alat tubuh manusia 

bekerja masing-masing, tetapi satu sama lain saling membantu. Biologi mempelajari 

alat tersebut disekitar atau lingkungannya. Kedua aspek tersebut, baik tubuh manusia 

maupun alam,dipandang sebagai sistem. Dalam setiap sistem terdapat komponen-

komponen yang saling menunjang agar keseluruhan sistem dapat berlangsung 

(Rustaman,2005).  

KPS merupakan pembelajaran yang berorientasi kepada proses IPA. 

Semiawan (1992) menyatakan bahwa keterampilan proses adalah keterampilan fisik 

dan mental terkait kemampuan-kemampuan yang mendasar yang dimilik, dikuasai 

dan diaplikasikan dalam suatu kegiatan ilmiah, sehingga para ilmuan berhasil 

menemukan sesuatu yang baru. Sedangkan pernyataan Rustaman (2005) 

keterampilan proses melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif atau intelektual, 

manual dan sosial. Keterampilan kognitif atau intelektual dengan melakukan 
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keterampilan proses siswa menggunakan pikirannya, keterampilan manual terlibat 

dalam penggunaan alat dan bahan. Pengukuran, penyusunan atau perakitan alat, 

keterampilan sosial dimaksudkan bahwa dengan keterampilan proses siswa 

berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Jenis keterampilan proses sains menurut Rustaman (2005) ada 9 yaitu 

observasi, interprestasi data, klasifikasi, prediksi, berkomunikasi, berhipotesis, 

merencanakan percobaan atau penyelidikan, menerapkan konsep atau prinsip, dan 

mengajukan pertanyaan. Penelitian ini hanya melibatkan 4 aspek saja, yakni 

observasi, menggunakan alat dan bahan, interprestasi data dan komunikasi secara 

tertulis. Berdasarkan Rustaman (2005) masing-masing indikator aspek observasi, 

menggunakan alat dan bahan, interprestasi data, dan komunikasi antara lain; 

observasi yaitu menggunakan sebanyak mungkin indera, mengumpulkan atau 

menggunakan fakta yang relevan. Aspek menggunakan alat dan bahan yaitu 

memakai alat atau bahan, mengetahui alasan mengapa menggunakan alat atau bahan, 

dan mengetahui bagaimana menggunakan alat atau bahan. Sedangkan aspek 

interprestasi data yaitu menghubungkan hasil-hasil pengamatan, menemukan pola 

dalam suatu seri pengamatan dan meyimpulkan. Kemudian aspek komunikasi adalah 

menggambarkan data empiris hasil percobaan suatu pengamatan dengan grafik atau 

tabel atau diagram, menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis, 

menjelaskan hasil percobaan atau penelitian, membaca grafik atau tabel atau 

diagram, mendiskusikan hasil kegiatan suatu masalah atau suatu peristiwa.  

Keterampilan proses dilatih atau dikembangkan dalam pengajaran IPA karena 

keterampilan proses mempunyai peran-peran sebagai berikut; membantu siswa 

belajar mengembangkan pikirannya memberi kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan penemuan, meningkatkan daya ingat, memberikan kepuasan intrinsik bila 

anak telah berhasil melakukan sesuatu, membantu siswa mempelajari konsep sains 

Trianto (2010). Melatihkan keterampilan proses sains dalam pembelajaran dapat 

dilakukan dengan cara praktikum atau dengan cara bereksperimen, melalui 

ekperimen atau praktikum siswa akan menentukan sendiri pengetahuannya sehingga 

materi pelajaran akan mudah dipahami dan dingat dalam waktu yang relatif lama. 
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Berdasarkan uraian diatas dan penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Keterampilan proses sains siswa  pada 

praktikum biologi kelas XI IPA SMA Negeri 2 Surakarta semester genap Tahun 

Pelajaran 2017/2018”. 

   

2. METODE 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 2 Surakarta yang beralamat Jalan 

Monginsidi No.40, Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. pada bulan 

Maret 2018 hingga Mei 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif dengan pengambilan data secara observasi. 

Pelaksaan penelitian ini dimulai dengan melakukan observasi kemudian 

dilanjutkan dengan pembuatan instrument penelitian yang digunakan untuk observasi 

dalam pembelajaran. Selanjutnya mengajukan persetujuan untuk mengetahui 

kelayakan instrument oleh dosen, dan menguji coba instrument yang telah dibuat. 

  

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian Keterampilan proses sains siswa  pada praktikum 

biologi kelas XI IPA SMA Negeri 2 Surakarta semester genap Tahun Pelajaran 

2017/2018 diperoleh data sebagai berikut (Tabel 1) 

Tabel 1 Rekapitulasi Nilai Keterampilan Proses Sains (KPS) siswa pada praktikum Biologi 

kelas XI IPA Semester Genap SMA Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Latihan Nilai KPS Kategori 

1 93,63 Sangat baik 

2 93,68 Sangat baik 

   

Rata-rata 93,65 Sangat baik 

Keterangan : 

Latihan 1 =  Materi sistem Pencernaan 

Latihan 2 = Materi sistem Respirasi 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa skor KPS pada latihan 1 sebesar 93,63 

dikategorikan sangat baik, dan pada latihan II sebesar 93,68 dikategorikan sangat 

baik, Skor total KPS yang diperoleh yaitu sebesar 93,65 dan dikategorikan sangat 

baik. 
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Tabel 2 Rata-rata tiap Aspek Keterampilan Proses Sains (KPS) siswa pada praktikum 

Biologi kelas XI IPA Semester Genap SMA Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa setiap keterampilan memiliki nilai rata-

rata yang berbeda-beda. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dalam 

melaksanakan kegiatan  keterampilan proses sains, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-

rata yang diperoleh. aspek keterampilan melakukan pengamatan (observasi) pada 

praktikum latihan I nilai rata-rata yang di dapat sebesar 3,69 dan pada praktikum 

latihan II di dapat rata-rata sebesar 3,85. Keterampilan merencanakan percobaan ( 

alat bahan dan langkah kerja) pada praktikum latihan I di dapat rata-rata nilai sebesar 

3,01 dan pada praktikum latihan II di dapat nilai rata-rata sebesar 2,95. Keterampilan 

memprediksi pada praktikum latihan I di dapat nilai rata-rata sebesar 2,85. 

Keterampilan pengukuran pada praktikum latihan II di dapat nilai rata-rata sebesar 

3,00. Keterampilan menginterprestasikan data pada praktikum latihan I di dapat rata-

rata nilai sebesar 3,63 dan pada praktikum latihan II didapat nilai rata-rata sebesar 

ASPEK KPS 

Rata-rata Tiap Aspek  

Latihan I 

(Sistem 

pencernaan) 

Latihan II 

(sistem 

respirasi) 

Rata -Rata 

Keterampilan melakukan pengamatan 

(observasi) 
3,69 3,85 3,77 

Merencanakan percobaan ( alat, 

bahan, dan langkah kerja) 
3,01 2,95 2,98 

Keterampilan memprediksi 2,85 - 2,85 

Keterampilan melakukan pengukuran - 3 3,00 

Keterampilan menginterprestasikan 

data 
3,63 3,71 3,67 

Keterampilan mengimplementasikan 

prosedur 
4 3,96 3,98 

Keterampilan berkomunikasi 3,42 3,14 3,28 

TOTAL 20,6 20,61 23,53 

Rata-rata 3,433 3,435 3,36 

Nilai KPS 93,63 93,68 93,65 
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3,71. Keterampilan mengimplementasikan prosedur pada latihan I didapat nilai rata-

rata sebesar 4,00 dan pada praktikum latihan II di dapat nilai rata-rata sebesar 3.96. 

keterampilan berkomunikasi pada praktikum latihan I di dapat nilai rata-rata sebesar 

3.42 dan pada praktikum latihan II di dapat nilai rata-rata sebesar 3,14. 

KPS sendiri di definisikan sebagai kemampuan mental, fisik, dan kompetensi 

yang digunakan sebagai alat yang diperlukan untuk pembelajaran sains dan teknologi 

yang efektif seperti pemecahan masalah, perkembangan individu dan perkembangan 

sosial (Agustina, 2016). Dalam proses pembelajaran siswa dilatih untuk berbuat 

seperti apa yang dilakukan oleh ilmuan, tetapi tidak dengan tujuan menjadikan setiap 

siswa menjadi ilmuan. Siswa diharapkan dapat menemukan fakta atau teori baru bagi 

siswa itu sendiri dan bukan menemukan fakta atau teori baru untuk mata pelajaran 

biologi. Adapun aspek-aspek yang terdapat di dalam KPS diantaranya:  

3.1 Keterampilan Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah salah satu keterampilan ilmiah yang 

mendasar. Kemampuan observasi sangat mendasar untuk melakukan  eksplorasi 

terhadap lingkungan dan untuk menguji gagasan dengan melibatkan penggunaan 

semua jenis panca indra. Terdapat beberapa kegiatan yang masuk dalam 

keterampilan mengamati antara lain menggunakan indera penglihatan, pembau, 

pendengar, pengecap, dan peraba pada waktu mengamati ciri dari suatu objek dan 

menggunakan fakta-fakta yang relevan sebagai hasil dari pengamatan. Keterampilan 

ini pada latihan sistem pencernaan praktikan dinilai dalam Menggunakan panca 

indera untuk mengamati perubahan warna objek percobaan yang ditetesi setiap 

larutan, Mengidentifikasi karakteristik objek percobaan, Merasakan perbedaan dan 

persamaan antar objek yang diamati, Mencocokan objek pengamatan dengan 

deskripsi/penjelasan yang telah diberikan. Sedang kan pada praktikum latihan sistem 

respirasi keterampilan yang dinilai yaitu menggunakan panca indera untuk 

mengamati jalannya larutan giemsa pada respirometer, mengidentifikasi karakteristik 

objek (massa, jenis kelamin), meresakan perbedaan dan persamaan antar objek yang 

diamati, mecocokan objek pengamatan dengan deskripsi/penjelasan yang telah 

diberikan. Dari hasil data pengamatan terhitung bahwa rata-rata dari 2 kelas yang 

dijadikan sampel pengamatan pada aspek keterampilan melakukan pengamatan ini 
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pada praktikum latihan 1 (sistem pencernaan) nilai rata-rata sebesar 3,69, pada 

praktikum latihan II (sistem respirasi) nilai rata-rata sebesar 3,85 sehingga apabila 

dirata-rata semua menjadi 3,77. 

3.2 Merencanakan Percobaan (alat dan bahan) 

Aspek kedua yang dinilai adalah menggunakan alat dan bahan dan langkah kerja. 

Keterampilan menggunakan alat dan bahan merupakan salah satu aspek keterampilan 

proses sains yang berhubungan dengan keterampilan esensial laboratorium. 

Keterampilan ini praktikan dinilai dalam Menggunakan Alat dan bahan yang sesuai, 

siswa mampu menemukan alat dan bahan yang sesuai dengan percobaan, Prosedur 

percobaan yang sesuai, siswa mampu merancang percobaan sesuai hal-hal yang perlu 

diamati sehingga sesui dengan tujuan percobaan, Menentukan apa yang harus 

diamati, dan ditulis. Hasil nilai yang diperoleh dari rata-rata praktikum latihan sistem 

pencernaan sebesar 3,01 dan pada praktikum latihan sistem respirasi sebesar 2,95 dan 

rata-rata dari keseluruhan latihan I dan latihan II sebesar 2,98. 

3.3 Keterampilan Memprediksi 

Keterampilan manipulasi atau meramalkan (prediksi) meliputi keterampilan 

mengajukan perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi berdasarkan 

kecenderungan ataupun pola yang sudah ada, mengembangkan sebuah asumsi 

tentang hasil yang diharapkan. Keterampilan ini yang dinilai meliputi Menggunkan 

pengalaman yang lalu, Mengajukan perkiraan hasil yang akan terjadi ketika 

praktikum, menghubungkan data percobaan dengan teori artinya siswa berpikir 

induksi untuk menghubungkan antara apa yang diamati dan hasil pengamatan. Pada 

aspek ini hanya terdapat pada praktikum latihan sistem pencernaan karena setelah di 

analisis aspek KPS keterampilan memprediksi mewakili penilaian yang ada di materi 

sistem pencernaan. Dari hasil data pengamatan terhitung bahwa didapat nilai sebesar 

2,85. 

3.4 Keterampilan Melakukan Pengukuran 

Keterampilan mengukur yaitu membandingkan kuantitas yang tidak diketahui 

dengan jumlah yang diketahui, menggunakan angka dengan bantuan alat ukur, 

mencari jawaban dengan menggunakan rumus atau melakukan suatu perhitungan. 

Keterampilan ini lebih ke arah siswa menggunakan preparat dan membaca 
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pengukuran menggunakan satuan ukuran yang tepat (Rauf, Rasul, Mansor, Othman, 

& Lyndon, 2013). 

 Keterampilan melakukan pengukuran praktikan dinilai kemampuan 

Membaca angka pada timbangan saat mengukur massa hewan, Membaca skala 

larutan giemsa di dalam respirometer, Mengukur dalam kondisi yang diberikan 

menggunakan satuan yang sesuai dengan tingkat akurasi yang sesuai. Pada aspek ini 

hanya terdapat pada praktikum latihan sistem respirasi karena setelah di analisis 

aspek KPS keterampilan melakukan pengukuran mewakili penilaian yang ada di 

materi sistem respirasi. Dari hasil data pengamatan terhitung bahwa didapat nilai 

sebesar 3,00.. 

3.5 Keterampilan Mengimplementasikan Data 

Aspek interprestasi data atau menafsirkan data  adalah salah satu keterampilan 

penting yang umumnya dikuasai oleh para ilmuan. Berdasarkan penelitian, indikator 

yang digunakan sebagai pedoman dalam penilaian adalah Menuliskan data 

pengamatan secara lengkap, Mnghubungkan hasil pengamatan dengan teori, 

Membuat kesimpulan dari data yang ada, Menganalisis hasil (mencari pola hubungan 

yang ada). Hasil nilai yang diperoleh dari rata-rata praktikum latihan sistem 

pencernaan sebesar 3,63 dan pada praktikum latihan sistem respirasi sebesar 3,71. 

Dan terdapat hasil rata-rata keseluruhan dari latihan I dan latihan II sebesar 3,67.  

3.6 Keterampilan Mengimplementasikan Prosedur 

Dalam keterampilan mengimplementasikan prosedur ini praktikan dinilai dalam 

kemampuan melaksanakan prosedur laboratorium yang telah dibuat, kemampuan 

dapat melaksanakan aturan ketika praktikum berlangsung, kemampuan 

melaksanakan tatacara penggunaan alat dan bahan dengan benar. Keterampilan yang 

dinilai yaitu Melaksanakan prosedur laboratorium yang telah dibuat, Melaksanakan 

aturan ketika praktikum berlangsung, Mampu menggunakan alat dan bahan dengan 

benar, Melaksanakan prosedur kerja yang telah dibuat. Dari hasil data pengamatan 

terhitung bahwa rata-rata dari 2 kelas yang dijadikan sampel pengamatan pada aspek 

keterampilan mengimplementasikan prosedur ini pada praktikum sistem pencernaan 

di dapat nilai rata-rata sebesar 4,00 dan pada praktikum latihan sistem respirasi di 
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dapat nilai rata-rata sebesar 3,96. Dan terdapat hasil rata-rata keseluruhan dari latihan 

I dan latihan II sebesar 3,98. 

Menurut penelitian Solihah (2016), nilai rata-rata keterampilan 

mengimplementasikan prosedur teknik, atau penggunaan peralatan kelompok 

eksperimen 4,75 lebih besar dari pada kelas kontrol 3,30. Pada kelas eksperimen 

dalam melakukan investigasi tentang alat-alat dan bahan praktikum yang digunakan 

dalam percobaan hidrolisis garam peserta didik menggunakan alat-alat sederhana dan 

sudah dikenal fungsi masing-masing alat tersebut sehingga dalam menerapkannya 

lebih mudah. Sedangkan dalam kelas kontrol alat dan bahan yang digunakan sudah di 

siapkan sesuai dengan yang tercantum dalam LKS, sehingga keinginan peserta didik 

untuk mengetahui fungsi dari masing-masing alat yang digunakan tidak diperhatikan 

hanya mengikuti apa yang tercantum dalam LKS. 

3.7 Keterampilan Berkomunikasi 

Aspek yang terakhir yaitu keterampilan berkomunikasi secara tertulis (laporan). 

Membaca tabel, grafik atau diagram, menggambarkan data empiris dengan grafik, 

tabel atau diagram, menjelaskan hasil percobaan, menyusun dan menyampaikan 

laporan secara sistematis dan jelas. Pada keterampilan berkomunikasi ini praktikan 

dinilai mengenai kemampuan Memperhatikan hubungan antara hasil dengan tujuan 

dari percobaan, Melaporkan hasil percobaan  dalam  bentuk laporan yang terstruktur, 

Mempresentasikan hasil percobaan dengan bahasa yang jelas, baik dan sopan, Isi 

laporan baik dan benar (benar maksudnya isi laporannya benar, baik maksudnya 

penggunaan tulisan yang digunakannya. Dari hasil data pengamatan terhitung bahwa 

didapat nilai rata-rata pada praktikum latihan sistem pencernaan sebesar 3,42 dan 

nilai rata-rata yang di dapat pada praktikum latihan sistem respirasi sebesar 3,14. 

Adapun rata-rata keseluruhan dari praktikum latihan I dan latihan II yaitu 3,28. 

Hasil rekapitulasi nilai keterampilan proses sains (KPS) siswa pada 

praktikum biologi kelas XI IPA semester genap SMA Negeri 2 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2017/2018 termasuk dalam kategori sangat baik. Terlihat pada praktikum 

latihan I yaitu sistem pencernaan  yang memiliki nilai KPS sebesar 93,63 dengan 

kategori sangat baik. Pada praktikum latihan II yaitu sistem respirasi memiliki nilai 

KPS sebesar 93,68 dan termasuk kedalam kategori sangat baik. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan 

proses sains Siswa pada Praktikum Biologi Kelas XI IPA SMA Negeri 2 Surakarta 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018 termasuk kedalam kategori  sangat baik 

dengan skor 93,65. 
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