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KATA PENGANTAR 

 
 

 

 

Proses sains dalam pembelajaran fisika dapat menjadi 

momentum menarik dalam pembelajaran yang mendorong 

peserta didik memperoleh berbagai informasi serta pengalaman 

dalam memulai aktivitas pembelajaran sehingga dapat menjadi 

ruang pengalaman aktual terutama dalam hal praktikum pem-

belajaran. 

Buku ini memuat hasil-hasil penelitian terkait keterampil-

an proses sains peserta didik dengan berbagai penerapan model, 

metode, maupun pendekatan dalam pembelajaran Fisika. 

Diharapkan dengan adanya buku referensi ini, maka dapat 

menjadi referensi bagi pendidik dalam upaya peningkatan 

keterampilan proses sains yang dimiliki oleh peserta didiknya 

khususnya pada materi Fisika. 

Buku referensi ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran secara garis besar mengenai hasil penelitian kepada 

pendidik tentang bagaimana keterampilan proses sains yang 

dimiliki peserta didik dalam pembelajaran fisika setelah 

diterapkan model, metode, dan pendekatan. Selain itu buku 
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referensi ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

dunia pendidikan agar dapat meningkatkan kwalitas pendidikan 

khususnya kwalitas proses pembelajaran fisika. 

 

Makassar, 1 Desember 2022 
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BAB 1 

KETERAMPILAN PROES SAINS: 

PENDEKATAN SAINTIFIK BERBASIS 

AUTHENTIC ASSESSMENT 
 

 

 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peranan penting untuk membentuk 

masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih baik dan 

berkualitas. Hamalik menjelaskan bahwa: “pendidikan adalah 

upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan sumber 

daya manusia yang berkualitas, sedangkan manusia yang 

berkualitas itu dilihat dari segi pendidikan” (Hamalik, 2011). 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.” 
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Pendidikan pada dasarnya berlangsung dalam bentuk 

proses belajar mengajar yang melibatkan dua pihak yaitu guru 

dan peserta didik dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan 

hasil belajar. Guru sebagai pendidik merupakan faktor penentu 

kesuksesan setiap usaha pendidikan. Itulah sebabnya setiap 

perbincangan mengenai pembaruan kurikulum, pengadaan alat-

alat belajar sampai pada kriteria sumber daya manusia yang 

dihasilkan oleh usaha pendidikan, selalu bermuara pada guru. 

Hal ini menunjukkan betapa signifikan (berarti penting) posisi 

guru dalam dunia pendidikan. 

Guru sebagai pendidik mengandung arti yang sangat luas, 

tidak sebatas memberikan bahan-bahan pengajaran, tetapi 

menjangkau etika dan estetika perilaku dalam menghadapi 

tantangan kehidupan di masyarakat (Sanjaya, 2015). Guru 

adalah seseorang yang profesional dan memiliki ilmu 

pengetahuan, serta mengajarkan ilmunya kepada orang lain, 

sehingga orang tersebut mempunyai peningkatan dalam kualitas 

sumber daya manusianya. Dengan demikian, guru merupakan 

salah satu komponen penting yang memiliki peranan besar 

dalam proses pembelajaran (Buchari, 2018). 

Pembelajaran merupakan proses belajar yang dibangun 

oleh guru untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta 

didik agar mereka dapat memperoleh tujuan belajar sesuai 

dengan apa yang diharapkan. “Tujuan dalam pembelajaran 

adalah tujuan yang hendak dicapai setelah selesai diselenggara-
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kannya suatu proses pembelajaran, misalnya satuan acara 

pertemuan yang bertitiktolak pada perubahan tingkah laku 

peserta didik” (Hamalik, 2011). Perubahan tingkah laku ini 

diharapkan sejalan dengan meningkatnya kemampuan penge-

tahuan dan keterampilan peserta didik dalam berbagai hal 

(Syamsidar et al., 2018). Pada dasarnya pembelajaran mengan-

dung serangkaian proses yang pelaksanaannya oleh guru dan 

peserta didik yang didasari pada hubungan timbal balik yang 

berlangsung secara edukatif dalam mencapai tujuan tertentu. 

Pembelajaran fisika menuntut peserta didik ikut serta 

dalam menemukan konsep melalui kegiatan pengamatan atau 

percobaan. Peserta didik tidak hanya menguasai konsep-konsep 

fisika secara teori, menyelesaikan soal dengan rumus-rumus 

matematis, tetapi juga mampu membuktikan konsep-konsep 

fisika tersebut secara ilmiah melalui tahapan-tahapan metode 

ilmiah. Pembelajaran fisika melibatkan peserta didik untuk 

mempelajari secara langsung dengan memperhatikan, meng-

amati, menyelidiki, dan menganalisis peristiwa dan kejadian 

dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan topik 

pembelajaran yang sedang berlansung, dengan demikian 

keterampilan sains peserta didik dapat berkembang. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan memecahkan masalah adalah pendekatan saintifik. 

Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang sangat tepat 
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diterapkan dalam proses pembelajaran fisika yang mengarahkan 

peserta didik untuk mempelajari secara langsung dengan 

memperhatikan, mengamati, menyelidiki, dan menganalisis 

peristiwa dan kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan topik pembelajaran yang sedang berlansung, 

dengan demikian keterampilan sains peserta didik dapat 

berkembang. Pendekatan saitifik dapat menjembantani peserta 

didik untuk dapat mengembangkan kreativitas melalui kegiatan 

pemecahan masalah. Selain kreativitas, dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran berbasis pemecahan masalah, seseorang 

juga membutuhkan kemampuan tertentu seperti observing, 

inferring, experiment-ing atau disebut sebagai keterampilan 

proses sains (Riskawati et al., 2022).  

Keterampilan proses sains merupakan keterampilan 

berpikir ilmuan yang berguna untuk memecahkan masalah dan 

merumuskan hasil. Pembelajaran berbasis proyek dapat 

membiasakan peserta didik untuk melakukan metode ilmiah 

(pendekatan saintifik) yang secara langsung memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

keterampilan proses sainsnya. Selain itu, dalam pembelajaran 

berbasis proyek seseorang akan belajar jauh lebih baik sebab 

terlibat secara aktif dalam proses belajar, yakni berpikir tentang 

apa yang dipelajari dan kemudian menerapkan apa yang telah 

dipelajari dalam situasi nyata (Kusumaningrum & Djukri, 2016). 
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Ketercapaian kompetensi pembelajaran yang diperoleh 

peserta didik dapat diukur dengan melakukan penilaian selama 

proses pembelajaran berlansung. Tujuan dilakukan sebuah 

penilaian dalam suatu pembelajaran adalah untuk mengetahui 

apakah peserta didik sudah mencapai kompetensi pembelajaran 

secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan atau sebaliknya. 

Oleh karena itu, perlu adanya penilaian terhadap proses 

pembelajaran peserta didik.  

Penilaian terhadap proses pembelajaran merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari perencanaan maupun pelaksanaan 

proses pembelajaran guru yang mencakup semua metode yang 

biasa digunakan untuk menilai kinerja peserta didik dalam 

pembelajaran. Salah satu tahap penting dalam proses penilaian 

adalah pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi ini akan 

dijadikan guru sebagai pengukuran dalam melakukan penilaian 

terhadap peserta didik berupa hasil belajar peseta didik baik 

yang sifatnya sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Agar 

penilaian dapat dilaksanakan dengan baik perlu dilakukan secara 

autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan 

secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses 

dan keluaran pembelajaran. 

Pada umumnya guru-guru di sekolah melaksanakan 

penilaian apa adanya dan penilaian yang dilakukan oleh guru 

pada umumnya kurang memperhatikan segi proses (Zein, 2016). 

Proses belajar peserta didik merupakan salah satu aspek penting 
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dalam penilaian. Hal ini didukung oleh Jeprianto dkk yang 

menyatakan bahwa penilaian tidak hanya untuk mengetahui 

hasil belajar peserta didik, tetapi juga untuk mengetahui 

bagaimana proses belajar tersebut berlangsung (Jeprianto et al., 

2021).  

Menurut Chang dan Fang menyatakan dalam risetnya 

bahwa sangat sulit untuk menentukan tercapai atau tidaknya 

suatu tujuan pembelajaran, yang bukan sekedar mengukur 

tingkat hafalan, hanya dengan melalui penilaian standar (Chang 

& Fang, 2020). Penilaian standar yang berupa pilihan ganda 

tidak bisa menggambarkan dengan jelas keterampilan dan sikap 

yang dimiliki oleh peserta didik. Alat penilaian yang digunakan 

harus dapat menilai dimensi proses dan hasil belajar yang tidak 

dapat dinilai dengan alat tes. 

Berdasarkan realitas tersebut, perlu adanya pengembangan 

sistem penilaian yang relevan dengan pendekatan saintifik yang 

mampu mengukur kemampuan peserta didik secara holistik 

sebagai hasil belajar dan mendorong peserta didik untuk belajar 

mengembangkan segala potensi dan kreativitasnya serta 

menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Jenis 

penilaian tersebut adalah penilaian autentik (authentic 

assesment), yaitu penilaian untuk mengukur secara keseluruhan 

hasil dan proses belajar dengan berbagai cara (Sani, 2022). 

Pada dasarnya, suatu sistem penilaian yang baik adalah 

tidak hanya mengukur apa yang hendak diukur, namun juga 
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dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada peserta didik 

agar lebih bertanggung jawab atas apa yang mereka pelajari, 

sehingga penilaian menjadi bagian integral dari pengalaman 

pembelajaran dan melekatkan aktivitas autentik yang dilakukan 

oleh peserta didikuntuk menciptakan atau mengaplikasikan 

pengetahuan yang lebih luas (Muchtar, 2010). 

Oleh karena itu, terdapat relevansi yang kuat antara 

pendekatan scientifik, penilaian autentik dan keterampilan sains 

peserta didik.  Pendekatan Scientifik merupakan suatu 

pendekatan ilmiah yang mengombinasikan daya nalar, 

pengamatan, kegiatan menanya, mencoba (melakukan) dan 

menyajikan yang sangat sesuai dengan pelajaran fisika. 

Pembelajaran fisika meliputi semua komponen- komponen yang 

terdapat dalam pendekatan scientifik. Komponen-komponen 

tersebut dapat menambah pengetahuan dan keterampilan sais 

peserta didik terlebih lagi dalam penilaian autentik terdapat 

penilaian produk yang memicu peserta didik dalam mencipta 

sebuah produk. Proses mencipta tersebut dapat meningkatkan 

keterampilan sais peserta didik. Keterampilan proses dalam 

bidang ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan tentang 

konsep-konsep dalam prinsip-prinsip yang dapat diperoleh 

peserta didik bila dia memiliki kemampuan-kemampuan dasar 

tertentu yaitu keterampilan proses sains yang dibutuhkan untuk 

menggunakan sains (Sayekti & Kinasih, 2017). 
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Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dikembangkan 

Authentic Asessment Berbasis Proyek dengan Pendekatan 

Saintifik pada peserta didik. Sesuai dengan uraian latar 

belakang, peneliti memfokuskan pendekatan saintifik berbasis 

authentic asessment terhadap peningkatan keterampilan proses 

sains peserta didik kelas XI melalui pembelajaran fisika pada 

materi fluida statis sehingga diperoleh gambaran tentang 

pengaruh penerapan penilaian autentik Pengaruh  penerapan 

pendekatan saintifik berbasis authentic assesment terhadap 

peningkatan  keterampilan proses sains peserta didik. 

 

B. Kajian Teori 

1. Pendekatan Saintifik 

Metode saintifik pertama kali diperkenalkan melalui ilmu 

pendidikan Amerika pada akhir abad ke-19, sebagai penekanan 

pada metode laboratorium formalistik yang mengarah pada 

fakta-fakta ilmiah. Pendekatan saintifik mengajak peserta didik 

langsung dalam menginferensi masalah yang ada dalam bentuk 

rumusan masalah dan hipotesis, rasa peduli terhadap 

lingkungan, rasa ingin tahu dan gemar membaca (Rahardjo, 

2019). Dalam pelaksanaanya, peserta didik akan memperoleh 

kesempatan untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri serta 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran 

di mana peserta didik diajak untuk melakukan proses pencarian 
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pengetahuan berkenaan dengan materi pelajaran melalui ber-

bagai aktivitas proses sains sebagaimana dilakukan oleh para 

ilmuwan (scientist) dalam melakukan penyelidikan ilmiah yang 

artinya peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri 

berbagai fakta, membangun konsep, dan nilai-nilai baru yang 

diperlukan untuk kehidupannya (Septina et al., 2018). Menurut 

Febriana Pendekatan saintifik merupakan pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik 

(student centeredapproach) yang memadukan dua pendekatan 

yaitu pendekatan induktif dan deduktif dalam mengkontruk 

konsep dan prinsip (Febriana, 2016). Selain itu pendekatan 

saintifik melibatkan keterampilan proses sains dan kemampuan 

kognitif dalam mengkontruk konsep/prinsip. Menurut Wijayanti 

Langkah-langkah Pendekatan saintifik dalam pembelajaran 

disajikan sebagai berikut (Wijayanti, 2014):  

 

a. Mengamati (observasi) 

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses 

pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini memiliki 

keunggulan tertentu, seperti menyajikan media obyek secara 

nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah 

pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi 

pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga proses 

pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Adapun 
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kompetensi yang diharapkan adalah melatih kesungguhan, 

ketelitian, dan mencari informasi. 

 

b. Menanya 

Kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara 

luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang 

sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Pertanyaan yang 

bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat 

hipotetik. Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin 

tahu peserta didik. Semakin terlatih dalam bertanya maka rasa 

ingin tahu semakin dapat dikembangkan. Pertanyaan terebut 

menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan 

beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang 

ditentukan peserta didik, dari sumber yang tunggal sampai 

sumber yang beragam. 

 

c. Mengumpulkan Informasi 

Kegiatan “mengumpulkan informasi” merupakan tindak 

lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali 

dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui 

berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca buku 

yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang 

lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan 

tersebut terkumpul sejumlah informasi. Adapun kompetensi 

yang diharapkan adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, 

sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomu-
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nikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi 

melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan 

kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. 

 

d. Mengasosiasikan/ Mengolah Informasi/Menalar 

Kegiatan “mengasosiasi/ mengolah informasi/ menalar” 

adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik 

terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun 

hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 

keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpi-

kir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. 

 

e. Menarik kesimpulan 

Kegiatan menyimpulkan dalam pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik merupakan kelanjutan dari kegiatan 

mengolah data atau informasi. Setelah menemukan keterkaitan 

antar informasi dan menemukan berbagai pola dari keterkaitan 

tersebut, selanjutnya secara bersama-sama dalam satu kesatuan 

kelompok, atau secara individual membuat kesimpulan. 

 

f. Mengkomunikasikan.  

Pada pendekatan scientific guru diharapkan memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa 

yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui 
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menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam 

kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan 

pola. Hasil tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh guru 

sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik 

tersebut. 

 

2. Penilaian Autentik (Authentic Assesment) 

Asesmen digunakan dalam semua tingkat pendidikan, 

mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, sampai pada Perguruan 

Tinggi. Setiap tingkat pendidikan memiliki sistem Asesmen 

yang berbeda dan memiliki taraf Asesmen berbeda pula. 

Authentic assessment adalah suatu asesmen hasil belajar yang 

menuntut peserta didik prestasi dan hasil belajar berupa 

kemapuan dalam kehidupan nyata dalam bentuk kinerja atau 

hasil kerja. Secara lebih luas penilaian autentik didefinisikan 

sebagai penilaian yang dilakukan secara komprhensif untuk 

menilai semua dari masukan (input), proses (proces), dan 

keluaran (output) pembelajaran (Sokhanvar et al., 2021). 

Penilaian autentik ini digunakan untuk mengukur kompetensi 

sikap, kompetensi, pengetahuan maupun kompetensi 

keterampilan (Wijayanti, 2014). 

Penilaian autentik khususnya dalam sistem penilaian pada 

kurikulum 2013 memiliki ciri-ciri: a) Belajar Tuntas, b) 

Autentik, c) Berkesinabungan, d) Menggunakan teknik yang 

bervariasi, e) Berdasarkan acuan kriterian (Abdillah et al., 
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2021). Berikut beberapa kelebihan penilaian autentik menurut 

Supardi yang dapat menilai target-terget belajar (Supardi, 2015), 

diantaranya:  

a. Penalaran: Target penalaran dan keterampilan memecahkan 

masalah dapat dinilai dengan penilaian otentik. 

b. Melalui pemberian masalah yang kompleks terhadap 

mahapeserta didik. Mahapeserta didik harus terlibat dalam 

berfikir dan proses penalaran yang melibatkan beberapa 

langkah. 

c. Keterampilan: Kekuatan penilaian autentik adalah kemam-

puannya untuk menilai mahapeserta didik dalam memper-

tunjukkan keterampilanketerampilan tertentu: Aktivitas yang 

ditampilkan mahapeserta didik dapat dijadikan target 

asesmen seperti keterampilan berkomunikasi ataupun kete-

rampilan manual. 

d. Produk: Kekuatan lain dari penilaian autentik adalah untuk 

menilai pencapaian daya cipta mahapeserta didik yang 

berhubungan dengan produk. Kualitas produk menunjukkan 

hasil kinerja mahapeserta didik berdasarkan standar tertentu. 

Produk dapat berupa paper, laporan penelitian, bentuk 

kerajinan dan produk-produk dari suatu keterampilan. 

e. Afektif: Aspek afektif seperti sikap, nilai, minat, motivasi, 

pilihan, dan konsep diri didasarkan pada tindakan 

mahapeserta didik atau apa yang kita lihat pada produk hasil 
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proyek mahapeserta didik, maka dari itu penilaian otentik 

dapat digunakan pula untuk menilai aspekaspek afektif. 

Teknik dan Instrumen Penilaian yang digunakan untuk 

penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

sebagai berikut (Mustafa & Masgumelar, 2022): 

 

a. Penilaian kompetensi sikap 

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui: 

1) observasidengan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara 

langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi 

sejumlah indikator perilaku yang diamati, 2) Penilaian diri 

dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan 

kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian 

kompetensi, 3) Penilaian teman sebaya atau antarpeserta didik 

merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik 

untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. 

Instrumen yang digunakan berupa lembar pengamatan 

antarpeserta didik. Penilaian teman sebaya dilakukan oleh 

peserta didik terhadap 3 (tiga) teman sekelas atau sebaliknya, 4) 

Penilaian jurnal (anecdotal record) Jurnal merupakan kumpulan 

rekaman catatan guru dan/atau tenaga kependidikan di 

lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku positif. 
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b. Penilaian kompetensi pengetahuan 

Untuk melakukan penilaian kompetensi pengetahuan 

maka dapat diupayakan dengan melakukan: 1) tes tertulis 

dengan soal-soal yang menghendaki peserta didik merumuskan 

jawabannya sendiri, seperti soal-soal uraian. Soal soal uraian 

menghendaki peserta didik mengemukakan atau mengekspresi-

kan gagasannya dalam bentuk uraian tertulis dengan 

menggunakan kata-katanya sendiri, misalnya mengemukakan 

pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan. Kelemahan tes 

tertulis bentuk uraian antara lain cakupan materi yang 

ditanyakan terbatas dan membutuhkan waktu lebih banyak 

dalam mengoreksi jawaban 2) observasi terhadap diskusi, tanya 

jawab dan percakapan yang dapat diniliai ketika terjadi diskusi, 

guru dapat mengenal kemampuan peserta didik dalam 

kompetensi pengetahuan (fakta, konsep, prosedur) seperti 

melalui pengungkapan gagasan yang orisinal, kebenaran konsep, 

dan ketepatan penggunaan istilah/fakta/prosedur yang digunakan 

pada waktu mengungkapkan pendapat, bertanya, atau pun 

menjawab pertanyaan, 3) Penugasan dengan menggunakan 

instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau proyek 

yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan 

karakteristik tugas. 

 

c. Penilaian kompetensi keterampilan 

Kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak 

dan keterampilan kongkret. Penilaian kompetensi keterampilan 
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dapat dilakukan dengan menggunakan: 1) Unjuk kerja/kinerja/ 

praktik yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta 

didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan 

untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta 

didik melakukan tugas tertentu seperti: praktikum di laborato-

rium, praktik ibadah, praktik olahraga, presentasi, bermain 

peran, memainkan alat musik, bernyanyi, dan membaca 

puisi/deklamasi. 2) Proyek, penilaian proyek dapat digunakan 

untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, 

kemampuan menyelidiki dan kemampuan menginformasikan 

suatu hal secara jelas. Penilaian projek dilakukan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Untuk itu, guru 

perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti 

penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan 

penyiapan laporan tertulis/lisan. Untuk menilai setiap tahap 

perlu disiapkan kriteria penilaian atau rubrik, 3) Produk, 

penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik 

membuat produk. Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) yakni 

tahap persiapan, tahap pembuatan produk dan tahap penilaian 

produk, 4) Portofolio, penilaian portofolio pada dasarnya 

menilai karya-karya peserta didik secara individu pada satu 

periode untuk suatu mata pelajaran. Akhir suatu periode hasil 

karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan peserta 

didik sendiri. Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, 

guru dan peserta didik sendiri dapat menilai perkembangan 
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kemampuan peserta didik dan terus menerus melakukan 

perbaikan. 

 

3. Keterampilan Proses Sains 

Keterampilan proses dalam bidang ilmu pengetahuan alam 

adalah pengetahuan tentang konsep-konsep dalam prinsip-

prinsip yang dapat diperoleh peserta didik bila dia memiliki 

kemampuan-kemampuan dasar tertentu yaitu keterampilan 

proses sains yang dibutuhkan untuk menggunakan sains 

(Lusidawaty et al., 2020). Sikap ilmiah adalah aspek tingkah 

laku yang tidak dapat diajarkan melalui pembelajaran tertentu, 

tetapi merupakan tingkah laku yang ditangkap melalui contoh-

contoh positif yang harus terus didukung, dipupuk, dan 

dikembangkan sehingga dimiliki peserta didik. 

Keterampilan proses sains terdiri dari keterampilan dasar 

(basic skill) dan keterampilan terintegrasi (integrated skill). 

Keterampilan dasar meliputi keterampilan observasi, klasifikasi, 

prediksi, pengukuran, inferensi dan komunikasi dan keteram-

pilan terintegrasi meliputi keterampilan menentukan variabel, 

membuat tabulasi data, membuat grafik, memberi hubungan 

antar variabel, memproses data, menganalisis penelitian, 

mendefinisikan variabel secara operasional, merancang peneliti-

an dan melaksanakan eksperimen (Gasila et al., 2019). Hal ini 

juga didukung dengan pendapat dari Rustam dkk bahwa KPS 

yang perlu dikembangkan berupa observasi, mengitung, 
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mengukur, mengklasifikasi, mencari hubungan ruang/ waktu, 

hipotesis, merencanakan percobaan, mengendalikan variabel, 

membuat kesimpulan dan menafsirkan data (Rustam et al., 

2018). 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar Dan Menengah menyatakan bahwa keterampilan 

diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan 

sub topik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan 

harus mendorong peserta didik untuk melakukan proses penga-

matan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan 

tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan 

modus belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/ 

inquiry learning) dan pembelajaran yang menghasilkan karya 

berbasis pemecahan masalah (project based learning). 

 

Tabel 1.1 Aspek Penilaian dan Indikator Keterampilan Proses 

Sains (Wati & Novianti, 2016) 

 

No 

Keterampilan 

Proses Sains 

(KPS) 

Indikator Keterampilan Proses  

Sains (KPS) 

1 
Merumuskan 

Hipotesis 

1. Merumuskan dugaan yang masuk 

akal yang dapat diuji tentang 

bagaimana atau mengapa sesuatu 

terjadi. 
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1. Hipotesis sesuai teori artinya 

peserta didik berpikir deduktif 

dengan menggunakan konsep-

konsep, teori-teori, maupun 

hukum-hukum yang ada. 

2. Hipotesis sesuai dengan tujuan 

percobaan 

3. Menggunakan bahasa yang baik 

dan benar serta logis 

2 
Merencanakan 

Percobaan 

1. Alat dan bahan yang sesuai, 

peserta didik mampu menemukan 

alat dan bahan yang sesuai dengan 

percobaan 

2. Prosedur percobaan yang sesuai, 

peserta didik mampu merancang 

percobaan sesuai hal-hal yang 

perlu diamati sehingga sesuai 

dengan tujuan percobaan. 

3. Prosedur percobaan dibuat secara 

sistematis dan rutun 

4. Menggunakan bahasa yang baik 

dan benar serta logis 

3 
Melakukan 

Percobaan 

1. Memperhatikan kegunaan dan 

tingkat ketelitian alat yang 

digunakan 

2. Melaksanakan prosedur 

pengukuran yang telah dibuat 

dengan baik dan benar 

3. Mengumpulkan data 

4. Melaksanakan prosedur percobaan 

dengan baik dan benar sesuai 

dengan yang telah dibuat 

 

4 

 

Melakukan 

Pengamatan 

1. Menggunakan sebanyak mungkin 

indra (melihat, mendengar, merasa, 

meraba, membau, mengecap, 

menyimak, mengukur, membaca) 

2. Melakukan pengamatan dengan 
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teliti, memperhatikan dan  

mengendalikan variabel tetap dan 

variabel-variabel tidak tetap 

3. Tepat waktu artinya peserta didik 

tidak berlama-lama dalam 

melakukan proses pengukuran. 

4. Melakukan pengamatan secara 

terstruktur (sesuai *rosedur   

percobaan) 

5 

Menginterpresta 

sikan/ 

menafsirkan 

data 

1. Menggabungkan informasi dari 

berdasarkan teori dengan hasil 

percobaan 

2. Menganalisis hasil, 

menghubungkan variabel (mencari 

pola hubungan yang ada) 

3. Menemukan suatu pola dalam satu 

seri pengamatan 

4. Membuat kesimpulan dari data 

yang ada 

6 Memprediksi 

1. Menghubungkan data percobaan 

dengan tujuan percobaan 

2. Menghubungkan data percobaan 

dengan teori artinya peserta didik 

berpikir induksi untuk 

menghubungkan antara apa yang 

diamati, hasil pengamatan dan 

hipotesis yang diajukan 

3. Menemukan hubungan antara data 

percobaan dengan tujuan 

percobaan 

4. Membuat kesimpulan dari hasil 

percobaan 

7 
Menerapkan 

Konsep 

1. Hasil interprestasi data sesuai 

dengan teori yang ada 

2. Mengejarkan pertanyaan diskusi 

sesuai teori yang ada 

3. Kesimpulan tepat sesuai dengan 
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tujuan percobaan dan teori yang 

ada 

4. Menunjukkan hubungan sebab 

akibat, ada kesesuaian antara 

percobaan yang dilaksanakan 

dengan kesimpulan yang diambil 

8 
Mengkomunikas 

ikan 

1. Melaporkan hasil percobaan 

dalam bentuk laporan yang 

terstruktur 

2. Isi laporan baik dan benar (benar 

maksudnya isi laporannya benar; 

baik maksudnya penggunaan 

tulisan yang digunakannya) 

3. Mempresentasikan hasil 

percobaan dengan bahasa yang 

baik dan sopan 

4. Memperlihatkan hubungan antara 

hasil dan tujuan pembelajaran 

 

C. Hasil Pembelajaran Keterampilan Proses Sains 

1. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini akan disajikan analisis berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Ada dua macam hasil analisis 

yang disajikan disini yaitu hasil analisis yang menggunakan 

analisis deskriptif dan hasil analisis yang menggunakan statistik 

inferensial. 

 

a. Analisis Deskriptif Keterampilan Proses Sains Fisika 

Hasil analisis dekriptif menunjukkan deskripsi tentang 

skor keterampilan proses sains fisika peserta didik pada 

kelompok yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, 
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skor hasil tes keterampilan proses sains fisika kelas XI MA 

Muallimin Muhammadiyah Makassar tahun ajaran 2018/2019 

dirangkum dalam tabel berikut. 

 

Tabel 1.2 Skor Keterampilan Proses Sains Fisika Peserta Didik 

Sebelum dan Setelah Diajar dengan Menggunakan Pendekatan 

Saintifik Berbasis Authentic Assesment pada Kelas XI  MA 

Muallimin Muhammadiyah Makassar 

 

Statistik 
Skor  Statistik 

Pretest Posttest 

Ukuran sampel 28 28 

Skor tertinggi 14 20 

Skor terendah 3 10 

Rentang skor 11,00 10,00 

Skor rata-rata 9,00 15,46 

Standar deviasi 2,93 3,15 
 

1) Hasil Penelitian Data Pretest 

Dari Tabel 1.2 peserta didik kelas XI MA Muallimin 

Makassar memiliki jumlah sampel sebanyak 28 orang. Dilihat 

dari skor tertinggi dari keterampilan proses sains Fisika peserta 

didik pada Pretest sebesar 14, skor terendah yang dicapaipeserta 

didik sebesar 3 dari skor ideal 23, dengan rentang 11,00 

sehingga skor rata-rata peserta didik sebesar 9,00 dan standar 

deviasinya 2,93. Jika skor keterampilan proses sains peserta 

didik kelas XI MA Muallimin Makassar dianalisis menggunakan 

persentase pada distribusi frekuensi, maka dapat dilihat pada 

Tabel berikut: 
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Tabel 1.3 Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Keterampilan 

Proses Sains Fisika Peserta Didik Kelas XI MA Muallimin 

Muhammadiyah Makassar pada Pretest. 

 

 

Data distribusi Frekuensi Pretest pada Tabel 1.3 dapat 

disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 1.1 Distribusi Frekuensi Kumulatif dan Persentasi Skor 

Keterampilan Proses Sains Fisika Peserta Didik Kelas XI MA 

Muallimin Muhammadiyah Makassar pada Pretest 
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2) Hasil Penelitian Data Posttest 

Data yang diperoleh dari keterampilan proses sains fisika 

peserta didik kelas XI MA Muallimin Muhammadiyah Makassar 

setelah diajar dengan pendekatan saintifik berbasis assesment 

authentic selama 8 kali pertemuan dengan materi fluida statis, 

maka dapat dilihat pada Tabel 1.2 skor tertinggi dari 

keterampilan proses sains yaitu 20 dan skor terendah yang 

dicapai yaitu 10 dari skor ideal 23. Adapun Jumlah sampel pada 

Posttest sama dengan sampel pretest yaitu 28 orang dan skor 

rata-rata sebesar 31,86 dengan standar deviasi yang diperoleh 

sebesar 3,15. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari keterampilan proses 

sains peserta didik kelas XI MA Muallimin Muhammadiyah 

Makassar setelah diajar menggunakan pendekatan saintifik 

berbasis assesment authenticyang dianalisis dengan mengguna-

kan distribusi frekuensi dan persentase skor keterampilan proses 

sains fisika yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 1.4 Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Keterampilan 

Proses Sains Fisika Peserta Didik Kelas XI MA Muallimin 

Muhammadiyah Makassar pada Posttest. 

 

Skor Ferkuensi Persentase (%) 

10-11 4 14,29 

12-13 4 14,29 
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14-15 6 21,43 

16-17 6 21,43 

18-19 5 17,86 

20-21 3 10,71 

 28 100 

 

Data distribusi Frekuensi Posttest pada Tabel 1.4 dapat 

disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1.2 Distribusi Frekuensi Kumulatif dan Persentasi Skor 

Keterampilan Proses Sains Fisika Peserta Didik Kelas XI MA 

Muallimin Muhammadiyah Makassar pada Posttest 
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Table 1.5 Distribusi Interval Skor Keterampilan Proses Sains 

Fisika  Peserta Didik Pada Pretest  dan Posttest 

 

Interval 

Skor 

Pretest Posttest 

Kategori 
Fre-

kuen

si 

Persen- 

tase (%) 

Freku-

ensi 

Persen- 

tase (%) 

0-4 2 7,14 0 0 
Sangat 

Rendah 

5-9 14 50,0 0 0 Rendah 

10-14 11 39,29 10 35,71 Sedang 

15-19 0 0 17 60,71 Tinggi 

20-25 0 0 3 10,71 
Sangat 

Tinggi 

 

Dari Tabel 1.5 dapat dikemukakan bahwa skor keterampi-

lan proses sains (pretest) fisika peserta didik sebelum dan 

setelah diajar dengan menerapkan pendekatan saintifik berbasis 

assesment authentic. Skor keterampilan proses sains pada 

pretestterdapat 2 peserta didik dalam kategori sangat rendah dan 

14 kategori rendah, dari 23 soal yang diujikan terdapat 11 

peserta didik dalam kategori sedang dan tidak ada peserta didik 

yang mencapai kategori tinggi dan sangat tinggi. Sedangkan 

Skor keterampilan proses sains pada posttest tidak ada peserta 

didik yang berada pada kategori sangat rendah dan rendah, 

terdapat 10 peserta didik dalam kategori sedang, 17 peserta 
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didik dalam kategori tinggi, dan terdapat 3 peserta didik dalam 

kategori sangat tinggi. Hal ini dapat kita lihat pada diagram 

berikut ini: 

 

 

Gambar 1.3 Kategorisasi dan Persentase Keterampilan Proses 

Sains Fisika Peserta didikXI MA Muallimin Muhammadiyah 

Makassar Pretest dan Posttest 
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dibawah ini. 
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Merencanakan 

Percobaan 
23 41,07 51 91,07 56 

Observasi 58 51,78 106 94,64 112 

Klasifikasi  86 61,43 122 87,14 140 

Memprediksi 32 57,14 53 94,64 56 

Menerapkan 

Konsep  
19 22,62 75 89,28 84 

Interpretasi 16 19,05 79 94,05 84 

Komunikasi 17 30,36 47 83,93 56 

 

Dari Tabel 1.6 dapat dikemukakan bahwa skor keteram-

pilan proses sains (pretest) masing-masing indikator fisika 

peserta didik sebelum dan setelah diajar dengan menerapkan 

pendekatan saintifik berbasis assesment authentic beragam.Pada 

indikator merumuskan hipotesis nilai yang diperoleh sekitar 

32,14  untuk pretest sedangkan pada posttest 82,14. Indikator 

merencanakan percobaan pada pretest nilai yang diperoleh  

sebesar 41,07   dan posttest sebesar 91,07. Untuk indikator 

observasi pada pretest nilai yang diperoleh sebesar 51,78 

sedangkan pada posttest sebesar 94,64. Indkator klasifikasi pada 

pretest nilai yang diperoleh sebesar 61,43 dan pada posttest 

sebesar 87, 14. Indikator memprediksi pada pretest nilai yang 

diperoleh sebesar 57,14 dan posttest sebesar 94,64. Indikator 

menerapkan konsep pada pretest nilai yang diperoleh sebesar 

22,62 sedangkan pada postest sebesar 89,28. Indikator 
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interpretasi pada pretest nilai yang diperoleh sebesar 19,05  dan 

postest sebesar 94,05. Indikator komunikasi pada pretest nilai 

yang diperoleh sebesar 30,36 sedangkan pada posttest sebesar 

83,93. Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa terdapat 

perbedaan perolehan nilai keterampilan proses sains peserta 

didik tiap indikator pada saat sebelum dan setelah  diajar meng-

gunakan pendekatan saintifik berbasis authentic assesment. Hal 

ini dapat dilihat pada diagram berikut ini: 

 

 

Gambar 1.4 Persentase Keterampilan Proses Sains masing-masing 

Indikator Fisika Peserta didikXI MA Muallimin Muhammadiyah 

Makassar Pretest dan Posttest 

 

b. Hasil Analisis Statistik Inferensial 

1) Uji Normalitas 

Pengujian data hasil penelitian dilakukan dengan tahapan 

uji normalitas yang bertujuan untuk melihat data hasil belajar 

Fisika peserta didik kelas XI MA Muallimin Muhammadiyah 
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Makassar setelah diterapkan pendekatan saintifik berbaisis 

assesment authentic terdistribusi normal dengan menggunakan 

menggunakan uji chi kuadrat dengan taraf signifikansi 5% atau 

0,05 dan       81.72

395,0

2

1

2     dktabel . Kriteria pengujian-

nya adalah: 

Jika 2
hitung<

2
tabel = 7,81 maka terdistribusi normal 

Jika 2
hitung>

2
tabel = 7,81 maka tidak terdistribusi normal 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka, diperoleh nilai  

2
hitung5,9905 untuk  = 0,05 dan dk = k – 3 = 6 – 3 = 3, maka 

diperoleh 2
tabel = 7,81. Dengan demikian dapat dituliskan  

bahwa 2
hitung = = 5,9905 <2

tabel = 7,81 maka dapat disimpulkan 

bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

2) Uji-t 

Berdasar pengujian prasyarat analisis, data skor hasil 

keterampilan proses sains peserta didik kelas XI MA Muallimin 

Muhammadiyah Makassar dinyatakan terdistribusi normal 

sehingga pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

uji-t. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji-t 

analisis Paired-sample t-Test. Kriteria pengambilan keputusan 

sebagai berikut:  

Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima 

Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak. 
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Untuk menentukan harga t table dengan mencari t table 

dengan menggunkan table distribusi t dengan taraf signifikan α 

= 0,05 dan b = N-1 = 28-1= 27 maka diperoleh t 0,05 = 1,703 

Setelah diperoleh t hitung = 6,73 dan t table = 1,703. 

Maka diperoleh t hitung > t table atau 6,73 > 1, 703. Hal ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan (tidak sama) antara hasil 

keterampilan proses sains peserta didik sebelum menggunakan 

pendekatan saintifik berbaisis assesment authentic dengan kete-

rampilan sains peserta didik setelah menggunakan pendekatan 

saintifik berbaisis assesment authentic dengan demikian H0 

dinyatakan diterima. 

 

2. Pembahasan 

Penelitian ini merupakan penelitian pra eksperimen 

penerapan pendekatan saintifik berbaisis assesment authentic. 

Dalam proses pembelajaran setiap pertemuan disesuaikan 

dengan langkah-langkah pembelajaran yang telah disusun dalam 

hal ini semua perangkat pembelajaran telah disiapkan sebelum 

melakukan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan untuk 

mengetahui keterampilan proses sains peserta didik sebelum dan 

setelah diajar dengan pendekatan saintifik berbaisis assesment 

authentic pada pembelajaran fisika, terhadap satu kelas peserta 

didik yakni kelas XI MA Muallimin Muhammadiyah Makassar 

sebagai sampel penelitian dengan jumlah peserta didik 28 orang. 
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Dalam proses pembelajaran, peneliti menerapkan langkah-

langkah pendekatan saintifik dengan membagi peserta didik 

dalam bentuk kelompok yang heterogen sebagaimana yang 

tersusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah di 

validasi. 

Data penelitian diperoleh dari hasil pretest dan posttest 

keterampilan proses sains peserta didik yang dianalisis secara 

statistik deskriktif dan statistik inferensial. Kedua analisis 

tersebut dijadikan acuan peneliti dalam menjawab rumusan 

masalah yang telah ada, sehingga diperoleh hasil penelitian. 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan keterampilan proses sains 

peserta didik yang diajar setelah menggunakan pendekatan 

saintifik berbaisis assesment authentic lebih baik dibandingkan 

dengan keterampilan proses sains peserta didik sebelum diajar 

menggunakan pendekatan saintifik berbaisis assesment 

authenticyang ditunjukkan pada perolehan skor rata-rata 

keterampilan proses sains peserta didik pada pretest sebesar 9,00 

yang termasuk dalam kategori rendah sedangkan skor rata-rata 

pada posttest sebesar 15,46 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Perbedaan keterampilan proses sains sebelum dan setelah 

diajar dengan menggunakan pendekatan saintifik berbasis 

authentic assesment juga relevan dengan hasil pengujian 

hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan signifikan antara 

hasil keterampilan proses siswa pada data pretest dan posttest 

yakni keterampilan proses sains peserta didik sebelum dan 
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setelah diajar dengan pendekatan saintifik berbaisis assesment 

authentic pada pembelajaran fisika. 

Peningkatan keterampilan proses sains pada posttest 

disebabkan oleh penggunaan pendekatan saintifik berbaisis 

assesment authenticdalam proses pembelajaran mampu meng-

arahkan peserta didik untuk mempelajari secara langsung 

dengan memperhatikan, mengamati, menyelidiki, dan meng-

analisis peristiwa dan kejadian dalam kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan topik pembelajaran yang sedang 

berlansung, dengan demikian keterampilan sains peserta didik 

dapat berkembang, sedangkan pada pembelajaran sebelum 

diterapkan pendekatan saintifik berbaisis assesment authentic 

yang diajar dengan model pembelajaran konvensional  peserta 

didik pasif dan cenderung menunggu penyampaian informasi 

dari guru.  

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

saintifik berbasis assesment authentic yang dilakukan secara 

berkelompok dengan pembagian anggota kelompok secara 

heterogen memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

saling berinteraksi yang melibatkan berbagai ide dan pendapat 

serta saling bertukar pengalaman melalui proses saling 

berargumentasi dalam menganalisa informasi yang diperoleh 

untuk membuat suatu kesimpulan. Pendekatan pembelajaran 

tersebut kontras dengan sistem penilaian yang digunakan guru 

secara menyeluruh (assesment authentic) memacu peserta didik 
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untuk hati-hati dan berperan aktif dalam melaksanakan 

pembelajaran sebagai bagian dari indikator peninaian guru. 

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik 

berbaisis assesment authentic melatih peserta didik untuk mela-

kukan percobaan kemudian dibuktikan dengan menganalisis. 

Pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung 

menciptakan pembelajaran yang bermakna sehingga materi 

mudah diterima oleh peserta didik. Penedekatan saintifik juga 

menumbuhkan sikap ilmiah dan melatih keterampilan berpikir 

kritis peserta didik melalui pembelajaran fisika. 

Kegiatan percobaan, mengamati, dan mempresentasikan 

mendorong keaktifan peserta didik selama pembelajaran 

berlangsung yang ditunjang dengan perangkat penilaian yang 

dapat mengukur secara menyeluruh (autentik) dengan mem-

perhatikan proses belajar siswa mulai dari proses sampai dengan 

masukan secara seksama. Selain berfungsi sebagai alat ukur 

authentic assesment ini juga memberikan motivasi kepada 

peserta didik agar lebih bertanggung jawab dan antusias dalam 

mengikuti pembelajaran dan dapat menjembantani peserta didik 

untuk dapat mengembangkan keterampilannya dalam meng-

gunakan sains. 

Peningkatan keterampilan proses sains peserta didik 

dengan menggunakan pendekatan saintifik authentic assesment 

merupakan alternatif untuk lebih mengefektifkan peserta didik 

karena dengan pendekatan pembelajaran ini peserta didik dapat 
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lebih meningkatkan keterampilan prosesnya, mengungkapkan 

gagasannya, berdikusi dan bertukar pendapat dengan teman 

melalui sumber belajar yang telah disiapkan, bertanya, 

menanggapi pertanyaan dan mengungkapkan apa yang diketahui 

semaksimal mungkin serta termotivasi untuk selalu berperan 

aktif dalam seluruh rangkaian proses pembelajaran. Sehingga 

pendekatan saintifik authentic assessment dalam pembelajaran 

fisika dapat menjadi referensi maupun rujukan dalam 

meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. Selain itu 

authentic assesment  sangat relevan dengan kurikulum yang 

diberlakukan saat ini yang menuntut pendidik untuk melakukan 

penilaian secara autentik (nyata) dan menyeluruh diberbagai 

aspek kegiatan pembelajaran yang sedang berlansung. 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dalam penelitian 

dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1) Keterampilan proses sains peserta didik sebelum diajar 

menggunakan pendekatan saintifik berbasis authentic 

assesment pada peserta didik kelas XI MA Muallimin 

Muhammadiyah Makassar tahun ajaran 2018/2019 

termasuk dalam kategori rendah dilihat dari skor rata-

rata yang dicapai yaitu 9,00 dan standar deviasi 2,93. 

2) Keterampilan proses sainspeserta didik setelah diajar 

menggunakan pendekatan saintifik berbasis authentic 
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assesment pada peserta didik kelas XI MA Muallimin 

Muhammadiyah Makassar tahun ajaran 2018/2019 

termasuk dalam kategori tinggi dilihat dari skor rata-rata 

yang dicapai yaitu 15,46 dan standar deviasi 3,15. 

3) Terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan 

proses sains peserta didiksebelum diajar menggunakan 

pendekatan saintifik berbasis authentic assesment 

dengan keterampilan proses sains peserta didik yang 

diajar menggunakan pendekatan saintifik berbasis 

authentic assesment. Dengan demikian pembelajaran 

menggunakan pendekatan saintifik berbasis authentic 

assesment memberikan pengaruh yang lebih baik dalam 

meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. 
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BAB 2 

KETERAMPILAN PROES SAINS: 

METODE EKSPERIMEN 
 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Kualitas pendidikan sampai saat ini masih tetap merupa-

kan suatu masalah yang paling menonjol dalam setiap usaha-

usaha pembaharuan sistem pendidikan. Kualitas pendi-dikan 

pada hakikatnya adalah bagaimana proses belajar meng-ajar 

yang dilakukan guru berlangsung optimal. Untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang optimal dibutuhkan guru yang kreatif dan 

inovatif dan selalu mempunyai keinginan untuk mening-katkan 

kualitas pembelajarannya. Dalam rangka pencapaian kualitas 

kegiatan pembelajaran, setiap guru dituntut untuk memahami 

strategi pembelajaran yang akan diterapkannya. Sehubungan 

dengan hal tersebut, seorang guru perlu memikir-kan strategi 

dan pendekatan yang akan digunakan dalam proses pembe-

lajaran. 

Sains merupakan ilmu yang terbentuk dan berkembang 

melalui suatu proses ilmiah. Dalam pembelajaran sains khusus-

nya yaitu fisika, tidak hanya mengutamakan hasil produk saja, 
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namun keterampilan proses juga dibutuhkan dalam membangun 

pengetahuan peserta didik. Keterampilan proses tersebut harus 

dilatihkan melalui pengalaman belajar lagsung yang melibatkan 

peserta didik secara aktif dimana akan meningkatkan kemam-

puan bernalar dan hasil belajar peserta didik. 

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional mengamanahkan agar pendidikan Indone-

sia dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembang-

nya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berahlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia agar tercapai maka 

disusunlah kurikulum untuk pembelajaran yang tentunya 

berorientasi pada tujuan sistem pendidikan tersebut. 

Pembelajaran fisika khususnya di SMA hendaknya 

mencerminkan karakteristik peserta didik yang terlibat aktif 

untuk menemukan sendiri konsep fisika dari pengamatan. 

Peserta didik diharapkan dapat mampu merumuskan masalah, 

mengumpulkan data melalui pengamatan, menganalisis, 

menyajikan hasil serta dapat mengkomunikasikan kepada orang 

lain dalam bentuk karya atau tulisan. Pendidik hanya bersifat 

sebagai fasilitator dan katalisator. Rata-rata peserta didik 
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Indonesia hanya mampu mengenali sejumlah fakta dasar tetapi 

belum mampu mengomunikasikan dan mengaitkan berbagai 

topik sains, apalagi menerapkan konsep-konsep yang kompleks 

dan abstrak. Proses pembelajaran diarahkan untuk mewujudkan 

kompetensi-kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 

Seorang guru dalam memilih pendekatan dan metode pem-

belajaran harus disesuaikan dengan karakteristik materi yang 

akan diajarkan agar sesuai dengan tujuan. Dalam penerapan 

metode pembelajaran perlu adanya sarana dan prasarana 

laboratorium yang perlu dioptimalkan atau dimanfaakan dalam 

menunjang kegiatan pembelajaran fisika dalam bereksperimen 

maupun demonstrasi. 

Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran yang 

melibatkan peserta didik melakukan percobaan dengan 

mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari 

(Amalia et al., 2018). Metode eksperimen ini sebagai salah satu 

cara mengajar yang efektif untuk memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk terlibat secara langsung dalam 

kegiatan pembelajaran. Melalui metode ini dapat melatihkan 

keterampilan proses sains peserta didik.  

Keterampilan proses penting untuk dimiliki peserta didik. 

Hal ini dikarenakan dengan memiliki keterampilan proses, 

peserta didik dapat memahami materi pelajaran dengan lebih 

baik. Jika keterampilan proses sains yang dimiliki peserta didik 

lemah maka akan memperlemah perkembangan kemampuan 
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bernalarnya. Pembelajaran fisika sebagai bagian dari sains 

terdiri dari produk dan proses. Produk fisika terdiri dari sebuah 

teori dan prinsip dari kehidupan sehari-hari. Dari segi proses, 

maka fisika sebagai bagian dari sains memiliki berbagai 

keterampilan sains. Akan tetapi yang terjadi dilapangan, dalam 

proses belajar mengajar, produk lebih diutamakan daripada 

proses. Peserta didik kurang berperan dalam memperagakan 

keterampilan proses. 

Pembelajaran fisika seharusnya mampu mengembangkan 

keterampilan proses seperti percobaan atau eksperimen, dimana 

peserta didik merumuskan hipotesis, melakukan percobaan, 

pengambilan data, pengolahan data dan mengkomunikasikan 

hasil eksperimen secara lisan dan tertulis. Sebagian guru 

menganggap bahwa kegiatan di atas harus dilakukan pada 

laboratorium yang dilengkapi dengan alat-alat yang mahal. Hal 

tersebut bukan menjadi syarat utama dalam melakukan 

keterampilan proses. Kita dapat mengatasi masalah tersebut 

dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sarana untuk 

memperagakan keterampilan proses sains.  

Pembelajaran fisika hendaknya tidak lagi terlalu berpusat 

pada guru melainkan harus lebih berorientasi pada keaktifan 

peserta didik. Pengalaman belajar bagi peserta didik dapat 

diperoleh melalui rangkaian kegiatan dalam mengeksplorasi 

lingkungan melalui interaksi aktif dengan teman sejawat dan 

seluruh lingkungan belajarnya. 
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B. Kajian Teori 

1. Metode Eksperimen 

Beberapa ahli pendidikan memberikan pengertiaan 

mengenai metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara 

penyajian pelajaran, yakni murid melakukan percobaan dengan 

mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari 

(Putri & Gumay, 2019). Metode eksperimen termasuk salah satu 

cara mengajar di mana murid melakukan percobaan tentang 

sesuatu, mengamati proses, menuliskan hasil percobaan, 

kemudian menyampaikan hasil pengamatan di dalam kelas 

untuk dievaluasi guru (D. A. W. Hastuti & Wiyanto, 2019). 

Metode eksperimen adalah cara di mana guru dan murid 

bersama-sama mengerjakan suatu latihan atau percobaan untuk 

mengetahui pengaruh atau akibat dari suatu aksi (E. S. Hastuti & 

Hidayati, 2018). Pada intinya, metode pembelajaran eksperimen 

ini bertujuan untuk membuktikan kepada peserta didik 

kebenaran ril dari teori-teori hukum yang berlaku, dan peserta 

didik mendapatkan jawaban langsung dari percobaan yang 

dilakukan. 

Metode eksperimen adalah metode yang sesuai untuk 

pembelajaran sains, karena metode eksperimen mampu mem-

berikan kondisi belajar yang dapat mengembangkan kemam-

puan berfikir dan kreativitas secara optimal (Pinasthika & 

Kaltsum, 2022). Peserta didik diberi kesempatan untuk 

menyususn sendiri konsep-konsep dalam struktur kognitifnya 
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selanjutnya dapat diaplikasikan dalam kehidupannya. Dalam 

metode eksperimen, guru dapat mengembangkan keterlibatan 

fisik dan mental, serta emosional peserta didik. Peserta didik 

mendapat kesempatan untuk melatih keterampilan proses agar 

memperoleh hasil belajar yang maksimal.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa metode eksperimen merupakan penyajian pelajaran yang 

melibatkan peserta didik agar aktif dalam melakukan suatu 

bentuk percobaan tentang sesuatu hal dengan mengalami dan 

membuktikkan sendiri sesuatu yang dipelajari. Sehingga terjadi 

proses pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan 

berfikir dan kreativitas secara optimal. Metode eksperimen akan 

membuat peserta didik lebih paham dengan materi pelajaran 

yang disampaikan guru, dengan eksperimen peserta didik 

mampu menemukan konsep sendiri dan dapat membuktikan 

kebenaran dari suatu teori. Dengan demikian, peserta didik akan 

menemukan sendiri konsep sesuai dengan hasil yang diperoleh 

selama pembelajaran. 

Penerapan metode eksperimen mempunyai tujuan agar 

murid mampu mencari penyelesaian atau jawaban dari segala 

persoalan yang diahadapi. Tidak hanya itu, melalui metode ini, 

murid dilatih untuk berpikir secara ilmiah dan sistematis. 

Dengan demikian percobaan yang dilakukan oleh murid dapat 

menemukan bukti kebenaran dari teori yang sedang dipelajari. 
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Beberapa tahapan pelaksanaan metode eksperimen seperti 

berikut (Subekti & Ariswan, 2016): 

a. Percobaan awal, pembelajaran diawali dengan melakukan 

percobaan yang didemonstrasikan oleh guru atau dengan 

mengamati fenomena alam. Demonstrasi ini menampilkan 

masalah-masalah berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari. 

b. Bimbingan, Guru membimbing murid untuk mengamati 

suatu masalah yang harus dipecahkan. Setelah itu, murid 

mencatat semua fenomena yang tertangkap oleh panca indra. 

Ketika hal tersebut sudah dilakukan, murid dapat 

merumuskan hipotesis sementara berdasarkan hasil 

pengamatan. 

c. Pembuktian, tahap selanjutnya ialah kegiatan pembuktian 

kebenaran dari dugaan awal yang telah dirumuskan melalui 

kerja kelompok. Pada tahap ini, murid diharapkan 

merumuskan hasil percobaan dan membuat kesimpulan, 

kemudian melaporkan hasilnya. Setelah murid merumuskan 

dan menemukan konsep, hasilnya diaplikasikan dalam 

kehidupan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan 

konsep yang telah dipelajari. 

d. Evaluasi, evaluasi merupakan kegiatan terakhir setelah 

menyelesaikan sebuah konsep. Penerapan pembelajaran 

dengan metode eksperimen akan membantu murid untuk 

memahami konsep. Pemahaman suatu materi dapat terlihat 
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apabila murid mampu menyampaikan secara lisan, tulisan, 

maupun aplikasi didalam kehidupan. 

 

2. Keterampilan Proses Sains 

Sains atau IPA berhubungan tentang cara mencari tahu 

tentang alam secara terencana dan sistematis. Sains bukanlah 

sekedar kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep, 

atau prinsip tetapi juga merupakan proses mencari dan 

menemukan. Proses pembelajaran sains sebaiknya menekankan 

pada pemberian pengalaman lagsung kepada peserta didik 

melalui langkah-langkah kerja ilmiah sebagaimana dilakukan 

oleh para ilmuan. 

Proses kerja ilmuan itulah yang dikenal sebagai metode 

ilmiah. Dalam praktik pembelajaran, maka kegiatan bealaar 

melalui proses kerja ilmiah akan melibatkan serangkaian 

keterampilan yang disebut dengan keterampilan proses sains 

(science process skills). Beberapa Keterampilan Proses Sains 

(KPS) dan indikatornya dijabarkan dalam tabel 2.1 berikut: 

 

Tabel 2.1 Keterampilan Proses Sains dan Indikatornya 

 (Elvanisi et al., 2018) 

 

No. KPS Indikator 

1 
Mengamati 

(observasi) 

a. Menggunakan sebanyak mungkin 

indera 

b. Mengumpulkan/menggunakan 

fakta yang relevan 
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2 
Mengelompokkan 

(Klasifikasi) 

a. Mencatat setiap pengamatan 

secara terpisah 

b. Mencari perbedaan dan 

persamaan 

c. Mengontraskan ciri-ciri 

d. Membandingkan 

e. Mencari dasar pemgelompokan 

atau penggolongan 

f. Menghubungkan hasil-hasil 

pengamatan 

 

3 
Menafsirkan 

(Interpretasi) 

a. Menghubungkan hasil-hasil 

pengamatan 

b. Menemukan pola dalam suatu 

seri pengamatan 

c. Menyimpulkan 

 

4 
Meramalkan 

(Prediksi) 

a. Menggunakan pola-pola hasil 

pengamatan 

b. Mengemukakan apa yang 

mungkin terjadi pada keadaan 

yang belum diamati. 

 

5 
Mengajukan 

pertanyaan 

a. Bertanya apa, mengapa dan 

bagaimana 

b. Bertanya untuk meminta 

penjelasan 

c. Mengajukan pertanyaan yang 

berlatar belakang hipotesis 

 

6 Berhipotesis 

a. Mengetahui bahwa ada lebih dari 

satu kemungkinan penjelasan 

dari suatu kejadian. 
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b. Menyadari bahwa suatu 

penjelasan perlu diuji 

kebenaranya dengan memperoleh 

bukti lebih banyak atau 

melakukan cara pemecahan 

masalah. 

 

7 

Merencanakan 

percobaan/ 

penelitian 

a. Menentukan alat/bahan/sumber 

yang digunakan 

b. Menentukan variable/ factor 

penentu 

c. Menentukan apa yang akan 

diukur, diamati dan dicatat 

 

8 
Menggunakan 

alat/bahan 

a. Memakai alat/bahan 

b. Mengetahui alasan mengapa 

menggunakan 

c. Alat/bahan 

d. Mengetahui bagaimana 

menggunakan alat/bahan 

 

9 
Menerapkan 

konsep 

a. Menerapkan konsep yang telah 

dipelajari pada situasi baru 

b. Menggunakan konsep pada 

pengalaman baru untuk 

menjelaskan apa yang sedang 

terjadi 

 

10 Berkomunikasi 

a. Mengubah bentuk penyajian 

b. Memberi/menggambarkan data 

empiris hasil percobaan atau 

pengamatan dengan grafik atau 

tabel dan diagram 
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c. Menjelaskan hasil percobaan atau 

penelitian 

d. Menjelaskan hasil percoabaan 

atau penelitian 

e. Membaca grafik atau diagram 

f. Mendiskusiakan hasil kegiatan 

suatu maslah atau suatu peristiwa 

 

Keterampilan proses sains dapat diklasifikasikan menjadi 

keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terpadu.  

Keterampilan proses dasar terdiri dari keterampilan mengamati 

(melakukan observasi), keterampilan mengukur (melakukan 

pengukuran), keterampilan memprediksi (meramalkan), kete-

rampilan mengelompokkan (mengklasifikasi), menginferensi 

(mengemukakan asumsi), dan keterampilan mengkomunikasi. 

Sedangkan keterampilan proses terpadu meliputi keterampilan-

keterampilan untuk mengidentifikasi masalah dan variable, 

merumuskan hipotesis, mengontrol vriabel, merancang 

eksperimen, menginterpretasi data, dan menarik kesimpulan 

berdasarkan bukti atau data (Suryaningsih & Nisa, 2021). 

 

C. Hasil Pembelajaran Keterampilan Proses Sains 

1. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini akan disajikan analisis berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Ada dua macam hasil analisis 

yang disajikan disini yaitu hasil analisis yang menggunakan 
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analisis deskriptif dan hasil analisis yang menggunakan statistik 

inferensial. 

 

a. Analisis Deskriptif Keterampilan Proses Sains Fisika 

Hasil analisis dekriptif menunjukkan deskripsi tentang 

skor keterampilan proses sains fisika peserta didik pada 

kelompok yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, 

skor hasil tes keterampilan proses sains fisika kelas XI MIA 7 

SMA Negeri 9 Makassar tahun ajaran 2017/2018 dirangkum 

dalam tabel berikut. 

 
Tabel 2.1 Skor Keterampilan Proses Sains Fisika Peserta  

Didik Sebelum dan Setelah Diajar dengan Menggunakan  

Metode Eksperimen pada Kelas XI MIA 7  

SMA Negeri 9 Makassar 

 

 

Statistik 
Skor  Statistik 

Pretest Posttest 

Ukuran sampel 28 28 

Skor tertinggi 34 37 

Skor terendah 17 21 

Rentang skor 17,00 16,00 

Skor rata-rata 26,68 31,86 

Standar deviasi 3,17 3,66 
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1) Hasil Penelitian Data Pretest 

Dari Tabel 2.1 peserta didik kelas XI MIA 7 SMA Negeri 

9 Makassar memiliki jumlah sampel sebanyak 28 orang. Dilihat 

dari skor tertinggi dari keterampilan proses sains Fisika peserta 

didik pada Pretest sebesar 34, skor terendah yang dicapaipeserta 

didik sebesar 17 dari skor ideal 40, dengan rentang 17,00 

sehingga skor rata-rata peserta didik sebesar 26,68 dan standar 

deviasinya 3,17. 

Jika skor keterampilan proses sains peserta didik kelas XI 

MIA 7 SMA Negeri 9 Makassar dianalisis menggunakan 

persentase pada distribusi frekuensi, maka dapat dilihat pada 

Tabel berikut: 

 

Tabel 2.2 Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor 

Keterampilan Proses Sains Fisika Peserta Didik Kelas XI MIA 7 

SMA Negeri 9 Makassar pada Pretest. 

 

Skor f Persentase (%) 

17-19 3 10,71 

20-22 3 10,71 

23-25 4 14,29 

26-28 5 17,86 

29-31 11 39,28 

32-34 2 7,15 

  28 100 
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Data distribusi Frekuensi Pretest pada Tabel 2.2 dapat 

disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Distribusi Frekuensi Kumulatif dan Persentasi Skor 

Keterampilan Proses Sains Fisika Peserta Didik Kelas XI  

MIA 7 SMA Negeri 9 Makassar pada Pretest. 

 

2) Hasil Penelitian Data Posttest 

Data yang diperoleh dari keterampilan proses sains fisika 

peserta didik kelas XI MIA 7 SMA Negeri 9 Makassar setelah 

diajar dengan metode eksperimen selama 8 kali pertemuan 

dengan materi suhu dan kalor, maka dapat dilihat pada Tabel 4.3 

skor tertinggi dari hasil belajar Fisika peserta didik yaitu 37 dan 

skor terendah yang dicapai yaitu 21 dari skor ideal 40. Adapun 

Jumlah sampel pada Posttest sama dengan sampel pretest yaitu 

28 orang dan skor rata-rata 31,86 dengan standar deviasi yang 

diperoleh sebesar 3,66. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari keterampilan proses 

sains peserta didik setelah diajar dengan metode eksperimen 

dengan menggunakan analisis distribusi frekuensi dan persen-
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tase skor keterampilan proses sains fisika, dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 2.3 Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor 

Keterampilan Proses Sains Fisika Peserta  Didik Kelas XI  

MIA 7 SMA Negeri 9 Makassar pada Posttest 

 

Skor Ferkuensi Persentase (%) 

21-23 1 3,57 

24-26 1 3,57 

27-29 6 21,43 

30-32 7 25,00 

33-35 10 35,71 

36-38 3 10,72 
 

28 100 

 

Data d istribusi Frekuensi Posttest pada Tabel 2.3 dapat 

disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Distribusi Frekuensi Kumulatif dan Persentasi Skor 

Keterampilan Proses Sains Fisika Peserta Didik Kelas XI MIA 7 

SMA Negeri 9 Makassar pada Posttest 
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Table 2.4 Distribusi Interval Skor Keterampilan Proses  

Sains Fisika  Peserta Didik Pada Pretest dan Posttest 

 

Interval 

Skor 

Pretest Posttest 
Kategori 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Frekuensi 

Persentase  

(%) 

0-8 0 0 0 0 
Sangat 

Rendah 

9-16 0 0 0 0 Rendah 

17-24 8 28,57 1 3,57 Sedang 

25-32 19 67,86 14 50,0 Tinggi 

33-40 1 3,57 13 46,43 
Sangat 

Tinggi 

 

Dari Tabel 2.4 dapat dikemukakan bahwa skor keteram-

pilan proses sains (pretest) fisika peserta didik sebelum dan 

setelah diajar dengan menerapkan metode eksperimen tidak 

terdapat peserta didik dalam kategori sangat rendah dan kategori 

rendah, dari 10 tes essay yang diujikan terdapat 8 peserta didik 

dalam kategori sedang dan terdiri dari 19 peserta didik yang 

berada pada kategori tinggi, serta hanya ada 1 yang berada pada 

kategori sangat tinggi. Sedangkan skor hasil belajar (posttest) 

Fisika peserta didik setelah diajar dengan menerapkan metode 

eksperimen: terdapat 1 peserta didik dalam kategori sedang, 14 

peserta didik dalam kategori tinggi, dan terdapat 13 peserta 

didik dalam kategori sangat tinggi. 

 

b. Uji N-Gain 

Pengujian ini dilakukalan untuk mengetahui peningkatan 

yang terjadi sebelum dan sesudah diberikan perlakuan, untuk 
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mengetahui peningkatan keterampilan proses sains peserta didik 

berada pada kategori rendah, sedang atau tinggi. Uji N-Gain ini 

dilakukan pada data Pretest dan Posttest meliputi tes 

keterampilan proses sains fisika peserta didik sebelum dan 

setelah diberi perlakuan, berikut adalah hasil analisis dari data 

yang telah diperoleh. 

 

Tabel 2.5 Kategori Uji N-Gain Skor Keterampilan  

Proses Sains Peserta Didik Sebelum dan Setelah  

Diberikan Perlakuan 
 

Kriteria Indeks Gain 
Gain Ternormalisasi 

(G) 

Tinggi g  > 0,70  

Sedang 0,70 ≥ g ≥ 0,30 0,39 

Rendah g < 0,30  

 

Dari Tabel 2.5 dapat digambarkan hasil perhitungan uji N-

Gain dengan kriteria yaitu sebesar 0,39 maka peningkatan 

keterampilan proses sains peserta didik yang terjadi sebelum dan 

setelah menerapkan metode ekperimen pada pembelajaran fisika 

di kelas XI MIA 7 SMA Negeri 9 Makassar termasuk kategori 

sedang. 

 

2. Pembahasan 

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian pra eksperi-

men dengan penerapan metode eksperimen. Dalam proses 
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pembelajaran setiap pertemuan disesuaikan dengan langkah-

langkah pembelajaran yang telah disusun dalam hal ini semua 

perangkat pembelajaran telah disiapkan sebelum melakukan 

penelitian. Penelitian ini membandingkan skor keterampilan 

proses sains peserta didik sebelum dan setelah diajar dengan 

metode eksperimen pada pembelajaran fisika, terhadap satu 

kelas peserta didik dari tujuh kelas pada SMA Negeri 9 

Makassar sebagai sampel penelitian dengan jumlah peserta didik 

28 orang. 

Dalam proses pembelajaran, peneliti menerapkan metode 

eksperimen dengan membagi peserta didik dalam bentuk 

kelompok. Setelah itu, peserta didik mendiskusikan dengan 

anggota kelompok dan melakukan proses belajar sesuai dengan 

apa yang tertera pada LKPD yang dibagikan. Pada kegiatan 

percobaan, setiap peserta didik terlibat aktif melaksanakan 

langkah-langkah percobaan, setelah melakukan percobaan 

peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat 

dalam LKPD ataupun menjawab pertanyaan yang disampaikan 

oleh peneliti secara langsung.  

Pertanyaan tersebut terkait dengan apa yang diperoleh 

dalam proses belajar yang berupa peristiwa berkaitan dan sering 

ditemui peserta didik dalam kesehariannya. Peserta didik terlihat 

sangat antusias  dalam melakukan proses pembelajaran dan 

menjawab pertanyaan-pertanyan dengan sesekali bertanya 

kepada peneliti apabila menemui kesulitan dalam berdiskusi 
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dengan anggota kelompok.  Kegiatan selanjutnya yaitu peserta 

didik bertugas mempresentasikan hasil kerja di hadapan teman-

temannya untuk melaporkan hasil yang diperoleh sedangkan 

peserta didik yang lain mengamati apa yang disampaikan dan 

memberikan masukan kepada temannya apabila ada hal yang 

kurang dipahami. Dalam hal ini peneliti melihat sejauh mana 

peserta didik mampu menjelaskan hasil percobaan dengan baik 

tanpa ditunjuk siapa perwakilan kelompok yang tampil untuk 

presentase. Selain itu, tahap ini melatih keberanian peserta didik 

untuk mengemukakan pendapat atau gagasan di hadapan teman-

temannya.  

Dengan serangkaian proses pembelajaran menggunakan 

metode eksperimen, peserta didik berlatih untuk melakukan per-

cobaan kemudian dibuktikan dengan menganalisis. Pembela-

jaran yang melibatkan peserta didik secara langsung mencip-

takan pembelajaran yang bermakna sehingga materi mudah 

diterima oleh peserta didik. Metode eksperimen juga menum-

buhkan sikap ilmiah dan melatih keterampilan berpikir kritis 

peserta didik melalui pembelajaran fisika.  Kegiatan percobaan, 

mengamati, dan mempresentasikan mendorong keaktifan peserta 

didik selama pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan hasi penelitian pada subbab sebelumnya 

keterampilan proses sains peserta didik diperoleh dengan 

melakukan Pretest dan Posttest, dari hasil Pretest dan Posttest 

dengan menggunakan analisis deskriptif dan inferensial dapat 
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dikatakan bahwa dengan menggunakan metode eksperimen pada 

pembelajaran fisika, keterampilan proses sains peserta didik 

mengalami peningkatan. 

Hasil analisis deskriptif yang didapat pada Posttest lebih 

besar daripada Pretest, hal ini dapat terlihat pada skor rata-rata 

yang diperoleh peserta didik. Hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan keterampilan proses sains fisika kelas XI MIA 7 

SMA Negeri 9 Makassar sebelum dan setelah diterapkan metode 

eksperimen. 

Dari hasil analisis N-gain diperoleh peningkatan keteram-

pilan proses sains fisika peserta didik dengan nilai adalah 0,39 

yang berada pada kategori sedang, hasil analisis ini menggam-

barkan bahwa setelah diterapkan metode eksperimen pada 

pembelajaran fisika dikelas XI MIA 7 SMA Negeri 9 Makassar 

tersebut  terjadi peningkatan keterampilan proses sains.
 

Peningkatan keterampilan proses sains peserta didik 

dengan menggunakan metode eksperimen merupakan alternatif 

untuk lebih mengefektifkan peserta didik karena dengan model 

pembelajaran ini peserta didik dapat lebih meningkatkan 

keterampilan prosesnya, mengungkapkan gagasannya, berdikusi 

dan bertukar pendapat dengan teman melalui sumber belajar 

yang telah disiapkan, bertanya, menanggapi pertanyaan dan 

mengungkapkan apa yang diketahui semaksimal mungkin. 
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D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa keterampilan 

proses sains peserta didik kelas XI MIA 7 SMA Negeri 9 

Makassar tahun ajaran 2017/2018 sebelum diajar dengan 

metode eksperimen skor rata-rata yang diperoleh adalah 

26,68 (kategori tinggi). 

2. Hasil ananalisis deskriptif menunjukkan bahwa keterampilan 

proses sains  peserta didik kelas XI MIA 7 SMA Negeri 9 

Makassar tahun ajaran 2017/2018 setelah diajar dengan 

menerapkan metode eksperimen dengan skor rata-rata yang 

diperoleh 31,86 (kategori tinggi). 

3. Hasil analisis inferensial (N-Gain) menunjukkan bahwa 

keterampilan proses sains fisika peserta didik kelas XI MIA 

7 SMA Negeri 9 Makassar tahun ajaran 2017/2018 pada 

materi suhu dan kalor setelah pembelajaran melalui metode 

eksperimen meningkat sebesar 3,49 (kategori sedang). 

Dengan demikian pembelajaran fisika dengan metode 

eksperimen dapat meningkatkan keterampilan proses sains 

peserta didik. 
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BAB 3 

KETERAMPILAN PROES SAINS: 

METODE SAINTIFIK BERBASIS 

LITERASI SAINS 
 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan yang baik merupakan langkah strategis 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk 

menciptakan bangsa yang hebat. Pendidikan harus mampu 

memberikan solusi dalam upaya memajukan dan memenangkan 

kompetisi global yang ketat jika ingin survive dan tetap eksis 

secara produktif dalam persaingan di dunia internasional. 

Pentingnya peran pendidikan secara eksplisit tercermin dalam 

Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 

menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
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keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara.” 

Dalam konteks sains, sesuai hakikat pembelajarannya 

mengandung empat hal yaitu konten atau produk, proses atau 

metode, sikap dan teknologi (Astuti et al., 2015). Sains sebagai 

konten atau produk berarti bahwa dalam sains terdapat fakta-

fakta, hukum-hukum, prinsip-prinsip dan teori yang sudah 

diterima kebenarannya. Sains sebagai proses atau metode berarti 

bahwa sains merupakan suatu proses untuk mendapatkan 

pengetahuan. Selain sebagai produk dan proses, sains juga 

merupakan sikap, artinya bahwa dalam sains terkandung sikap 

seperti tekun, terbuka, jujur, dan objektif. Sains sebagai 

teknologi mengandung pengertian bahwa sains mempunyai 

keterkaitan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berbicara tentang sains maka fisika akan menjadi salah 

satu bagian di dalamnya. Fisika merupakan salah satu disiplin 

ilmu yang erat kaitannya dengan gejala-gejala alam yang dapat 

dipahami melalui konsep, hukum dan teori dalam fisika yang 

dirumuskan secara sederhana dengan bantuan matematika. 

Belajar fisika akan membantu manusia untuk memahami gejala 

alam sekitar. Tetapi paradigma yang terbangun justru membuat 

fisika semakin kurang diminati. Fisika dianggap sulit dan hanya 

bisa dikerjakan oleh peserta didik pintar, membosankan, dan 

menyeramkan begitu kuat tertanam dibenak peserta didik. 

Ditambah dengan kebiasaan guru yang sibuk mencekoki peserta 
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didik dengan berbagai macam rumus yang sulit dipahami tanpa 

berusaha mengeksplorasi fisika dengan kehidupan keseharian 

peserta didik sehingga fisika semakin jauh dari kata menye-

nangkan. 

Pada umumnya pengetahuan yang diterima peserta didik 

hanya bersifat sebagai informasi, sementara peserta didik tidak 

dikondisikan untuk mencoba menemukan sendiri pengetahuan 

atau informasi tersebut. Akibatnya pengetahuan itu tidak ber-

makna dalam kehidupan sehari-hari dan cepat terlupakan. 

Metode ceramah sering dipakaiguru tanpa banyak melihat 

kemungkinan penerapan metode lain sesuai dengan jenis materi 

dan bahan serta alat yang tersedia. Peserta didik dipandang 

hanya sebagai “kertas kosong” yang dapat digoresi informasi 

oleh guru. Hal ini bertentangan dengan paradigma konstruktiv-

isme yaitu peserta didik harus menemukan sendiri dan 

mentransformasi informasi kompleks, mengecek informasi baru 

dengan aturan-aturan lama dan merevisi aturan-aturan itu 

apabila tidak lagi sesuai.  

Fisika sebagai proses dapat diperlihatkan dengan kinerja 

ilmiah, namun berdasarkan hasil survei pengamatan kinerja 

ilmiah pada MA Muallimin Muhammadiyah Makassar memper-

lihatkan nilai kinerja ilmiah peserta didik masih sangat rendah. 

Proses pembelajaran semata-mata hanya ditunjukkan pada “to 

learn to know” sedangkan aspek “learn how to learn” belum 

tersentuh secara memadai. Fakta di lapangan menunjukkan 
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bahwa tingkat keterampilan ilmiah di kalangan para peserta 

didik di negara kita masih sangat rendah. Seringkali peserta 

didik mendapat pengalaman sains dalam kehidupan sehari-hari 

tapi tidak menyadari bahwa pengalaman yang diperoleh ber-

hubungan dengan sains.  

Rendahnya kinerja ilmiah peserta didik mencerminkan 

rendahnya keterampilan proses sains serta motivasi peserta didik 

untuk belajar Fisika. Maka meningkatkan kinerja ilmiah peserta 

didik melalui kegiatan pembelajaran perlu dilakukan sebab 

mampu meningkatkan keterampilan-keterampilan proses dan 

sikap ilmiah yang dimiliki dan akan bermuara pada terciptanya 

konsep jangka panjang pada memori peserta didik. Peserta didik 

dengan keterampilan proses sains yang tinggi, tentu akan 

mampu membentuk pengetahuannya sendiri. Hal ini sejalan 

dengan prinsip dari konstruktivisme, bahwa pebelajarlah yang 

aktif mengkonstruksi pengetahuannya. Jadi, guru tidak perlu 

khawatir kekurangan waktu untuk menyelesaikan materi yang 

menjadi tuntutan kurikulum, karena dengan kinerja ilmiah yang 

dimiliki, peserta didik mampu membangun pengetahuannya 

sendiri, yang akan bermuara pada peningkatan hasil belajar 

peserta didik. Belajar tidak hanya dibatasi tempat dan terpaku 

pada guru di sekolah, karena dengan peningkatan keterampilan 

ilmiah, peserta didik dapat melakukan ekplorasi pengetahuan di 

mana saja. 
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Berawal dari permasalahan di atas, penulis mencoba 

mencari solusi untuk mengatasinya. Walaupun solusi ini tidak 

serta merta dalam waktu singkat dapat mengatasi keterpurukan 

pendidikan di Indonesia, tetapi penulis berkeinginan turut ber-

peran mengatasi permasalahan pendidikan, setidaknya dalam 

jangkauan populasi yang diteliti. Solusi yang ditawarkan berupa 

penerapan metode yang lebih melibatkan keaktifan peserta didik 

dan berpusat pada peserta didik menjadi melalui pendekatan 

saintifik. 

Pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang 

dirancang agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, 

hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, 

merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan 

dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

ditemukan (Siregar & Amrizal, 2018). Dalam pendekatan 

saintifik, kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan dapat 

terakomodasi dengan aktivitas-aktivitas ilmiah yang mencakup 

proses ilmiah, sikap ilmiah dan produk ilmiah. Pendapat ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Machin, 2014). 

Selain pendekatan saintifik, pembelajaran melalui literasi sains 

juga dapat digunakan. Karena literasi sains akan menuntun 

peserta didik memiliki kemampuan dalam hal pengetahuan dan 

pemahaman tentang konsep-konsep ilmiah dan proses yang 

diperlukan. 
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B. Kajian Teori 

1. Pembelajaran dengan Metode Saintifik 

Metode saintifik (ilmiah) umumnya melibatkan kegiatan 

pengamatan atau observasi yang dibutuhkan untuk perumusan 

hipotesis atau mengumpulkan data. Metode ilmiah (scientific 

method) pada umumnya dilandasi dengan pemaparan data yang 

diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Oleh sebab itu, 

kegiatan percobaan dapat diganti dengan kegiatan memperoleh 

informasi dari berbagai sumber (Sani, 2022) .   

Selain itu, berdasarkan Kemendiknas pendekatan saintifik 

merupakan konsep dasar yang menginspirasi atau melatar-

belakangi perumusan metode mengajar dengan menerapkan 

karakteristik yang ilmiah (Suliman et al., 2017). Implikasi 

proses pembelajaran saintifik meliputi tiga ranah yaitu sikap, 

pengetahuan, keterampilan. Pendekatan saintifik disebut juga 

pendekatan 5M, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, 

dan menyajikan. 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan ilmiah dan inkuiri, 

dimana peserta didik berperan secara langsung baik secara 

individu maupun kelompok untuk menggali konsep dan prinsip 

selama kegiatan pembelajaran, sedangkan tugas guru adalah 

mengarahkan proses belajar yang dilakukan peserta didik dan 

memberikan koreksi terhadap konsep dan prinsip yang 

didapatkan peserta didik (Purwari, 2020). 
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Dari beberapa pengertian metode saintifik, maka fisika 

sangat cocok untuk diajarkan mengunakan ini. Hal ini karena 

metode saintifik memiliki hubungan erat dengan pembelajaran 

sains fisika yang menekankan keaktifan peserta didik dalam be-

lajar, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

membangun konsep dalam pengetahuannya secara mandiri, 

membiasakan peserta didik dalam merumuskan, menghadapi, 

dan menyelesaiakan permasalahan yang ditemukan. 

Adapun tahapan pembelajaran yang menggunakan metode 

saintifik terbagi menjadi beberapa aktivitas yang dilakukan 

peserta didik yaitu sebagai berikut (Sani, 2014):  

- Melakukan pengamatan atau observasi 

- Mengajukan pertanyaan 

- Melakukan eksperimen/percobaan atau memperoleh 

informasi 

- Mengasosiasikan/menalar 

- Membangun atau mengembangkan jaringan dan 

berkomunikasi. 

 

2. Literasi Sains 

Literasi sains didefinisikan sebagai kemampuan meng-

gunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan 

menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, dalam rangka 

memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam 

dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas 
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yang dilakukan oleh manusia (Setiawan, 2019). Definisi literasi 

sains ini memandang literasi sains bersifat multidimensional, 

bukan hanya pemahaman terhadap pengetahuan sains, melain-

kan lebih dari itu. 

Selain itu, literasi sains menurut PISA diartikan sebagai “ 

the capacity to use scientific knowledge , to identify questions 

and to draw evidence-based conclusions in order to understand 

and help make decisions about the natural world and the 

changes made to it through human activity” (Yuliati, 2017). 

Berdasarkan pemaparan tersebut literasi sains dapat didefinisi-

kan sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains, 

mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasar-

kan bukti-bukti, dalam rangka memahami serta membuat 

keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang 

dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Definisi 

literasi sains ini memandang literasi sains bersifat multi-

dimensional dalam aspek pengukurannya, yaitu konten sains, 

proses sains, dan konteks aplikasi sains. Dengan demikian 

peserta didik mampu menggunakan pengetahuan sains dan dapat 

menerapkannya dalam memecahkan persoalan keseharian yang 

berkaitan dengan materi yang dipeserta didiki. 

Literasi sains menurut Norris dan Philips digunakan untuk 

beberapa aspek yang meliputi hal berikut (Abidin et al., 2021): 

- Pengetahuan mengenai konten substantif sains 

- Pemahaman sains dan penerapannya 
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- Pengetahuan mengenai sains 

- Kemampuan berpikir ilmiah 

- Kemampuan menggunakan pengetahuan sains 

memecahkan masalah 

- Pengetahuan mengenai dampak dan manfaat sains 

- Kemampuan berpikir kritis mengenai sains 

kaitannya dalam keterampilan sains. 

 

Adapun tahapan-tahapan pembelajaran sains berbasis 

literasi sains yang didasarkan tahapan chemic in context menurut 

Netwig et al., yang dikembangkan oleh Holbrook menurut 

Permanasari adalah sebagai berikut (Abidin et al., 2021): 

- Tahap kontak (contact phase) 

- Tahap kuriositi 

- Tahap pembentukan konsep 

- Tahap pengambilan keputusan 

- Tahap pengembangan konsep 

- Tahap evaluasi 

 

3. Pembelajaran Literasi dalam Fisika 

Menurut standar kompetensi kelulusan yang terdapat pada 

kurikulum 2006, terdapat dua tujuan pelajaran fisika di sekolah 

yang sejalan dengan literasi sains, dua kemampuan yaitu:  

a. Kemampuan untuk dapat mengembangkan pengalaman 

agar dapat merumuskan masalah, mengajukan dan 

menguji hipotesis melalui percobaan, merancang dan 
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merakit instrument percobaan, mengumpulkan, meng-

olah, dan menafsirkan data, serta mengkomunikasikan 

hasil percobaan secara lisan atau tertulis. 

b. Mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir 

analis induktif dan deduktif dengan menggunakan 

prinsip fisika untuk menjelaskan berbagai peristiwa 

alam dan menyelesaikan masalah baik secara kualitatif 

maupun kuantatif. 

 

Literasi sains dalam pembelajaran fisika perlu dimaknai 

secara lebih luas. Literasi sains bukan hanya melakukan 

aktivitas menulis maupun membaca saja. Aktivitas peserta didik 

mampu merangsang kemampuan berfikir kritis termasuk 

didalamnya adalah kegiatan peserta didik merancang percobaan, 

melakukan pengamatan, menyimpulkan hasil, melakukan 

kolaborasi dengan teman dikelasnya juga termasuk literasi sains 

dalam pembelajaran fisika sebagai ilmu sains. Aktivitas literasi 

sains peserta didik sangat dibutuhkan untuk mengembangkan 

aspek sains sebagai konten (memahami fenomena alam akibat 

kegiatan yang dilakukan manusia), sains sebagai proses 

(memecahkan masalah dengan melakukan penyelidikan secara 

ilmiah berdasarkan bukti yang ada, dan sains sebagai konteks 

(menerapkan pengetahuan dan keterampilan sains dalam 

kehidupan sehari-hari (Mardianti et al., 2020). 
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Salah satu contoh aplikasi sains dalam pembelajaran fisika 

dalam adalah konsep kerja pegas pada setir mobil yang 

digunakan untuk melindungi pengemudi ketika terjadi benturan, 

setidaknya dapat menjelaskan konsep pegas untuk memini-

malkan cedera pada pengendara mobil. Selain itu penerapan 

pegas juga ditinjau dari sifat elastisitas bahan, misalnya 

penggunaan bantalan rel kereta api dengan menggunakan bahan 

kayu yang relatif tinggi, selain itu ketika dilewati kereta api 

dengan beban yang berat tidak mengakibatkan getaran yang 

tinggi. Fenomena sains pada pembelajaran fisika tersebut dapat 

dipahami dengan meningkatkan kemampuan literasi sains 

peserta didik dan juga diharapkan mampu meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. 

 

4. Keterkaitan Pendekatan Saintifik dengan Literasi Sains 

Pendekatan saintifik erat kaitannya dengan literasi sains, 

dimana pendekatan saintifik sebagaimana karakteristiknya 

mengadopsi cara kerja para saintis dalam menemukan penge-

tahuan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti meng-

amati, bertanya, mengklasifikasikan, melakukan eksperimen dan 

menarik kesimpulan. Tahapan tersebut menjadi satu pendekatan 

yang sangat dimungkinkan dalam pembelajaran sains seperti 

mata pembelajaran fisika di sekolah. Karena karakter ilmu 

sains/IPA erat hubungannya dengan tahapan di atas. 
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Literasi sains sebagai kemampuan menggunakan penge-

tahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan dan menarik kesim-

pulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta 

membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan 

yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas yang dilakukan 

oleh manusia (Narut & Supardi, 2019). Merujuk pada dua 

pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

saintifik dapat dipadukan dengan konsep literasi sains dalam 

pembelajaran fisika. 

 

5. Keterampilan Proses Sains 

Belajar yang perlu dibedakan yakni belajar konsep dan 

belajar proses (Suarim & Neviyarni, 2021). Belajar konsep lebih 

menekankan hasil belajar kepada pemahaman fakta dan prinsip, 

banyak bergantung pada apa yang diajarkan guru, yaitu bahan 

atau isi pelajaran dan lebi bersifat kognitif. sedangkan belajar 

proses atau keterampilan proses lebih ditekankan pada masalah 

bagaimana bahan pelajaran itu diajarkan dan dipelajari. 

Pembelajaran IPA pada kurikulum 2013 disusun dengan 

memperhatikan keterampilan ilmiah baik keterampilan proses 

sains maupun keterampilan berpikir. Keterampilan proses sains 

yang meliputi keterampilan proses dasar (basic science process 

skill) dan keterampilan proses lanjut (integrated science process 

skill). Keterampilan proses dasar meliputi mengukur (measure), 

observasi (observing), inferensi (inferring), prediksi (predic-

ting), klasifikasi (classifying), dan komunikasi (communicating). 
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Keterampilan proses sains lanjut meliputi pengontrolan variabel, 

interpretasi data, perumusan hipotesis, pendefinisian variabel 

operasional, merancang eksperimen,melakukan eksperimen 

(Syazali et al., 2021). 

Sejalan dengan pendapat di atas, keterampilan dapat 

diterapkan dengan pendekatan keterampilan proses sains, hal ini 

dikarenakan beberapa alasan diantaranya perkembangan ilmu 

pengetahuan yang berlangsung semakin cepat sehingga tak 

mungkin lagi para guru mengajarkan semua fakta dan konsep 

kepada siswa, dan juga siswa mudah memahami konsep-konsep 

yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh-contoh 

konkrit sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. ada 

berbagai keterampilan dalam keterampilan proses sains, yaitu 

keterampilan dasar (basic skills) dan keterampilan terintegrasi 

(integrated skills). Pembelajaran menggunakan pendekatan 

keterampilan proses sains bertujuan membantu siswa agar 

mengembangkan pikirannya, memberikan kesempatan siswa 

untuk melakukan penemuan serta meningkatkan daya ingat 

siswa. Dengan keterampilan maka siswa dapat mengasah pola 

berfikirnya sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil belajar. 

Keterampilan proses sains bertujuan untuk membuat 

peserta didik lebih aktif dalam memahami, menguasai rangkaian 

yang telah dilakukannya. Rangkaian kegiatan tersebut seperti 

kegiatan mengamati, membuat hipotesa, membuat definisi 
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operasional, merencanakan penelitian, mengklasifikasi, menyi-

mpulkan, menafsirkan data, dan mengkomunikasikan. 

Selain pendapat diatas, Tawil dan Liliasari juga ikut men-

definisikan  Keterampilan proses sains sebagai asimilasi dari 

berbagai keterampilan intelektual yang dapat diterapkan pada 

proses pembelajaran (Tawil & Liliasari, 2014). Keterampilan 

proses sains bukanlah tindakan intuksional yang berada di luar 

kemampuan peserta didik. Keterampilan proses sains justru 

dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik dapat mengalami 

ransangan ilmu pengetahuan dan dapat lebih baik mengerti fakta 

dan konsep ilmu pengetahuan. 

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan sebelum-

nya maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan ilmiah meru-

pakan keterampilan yang memiliki 2 unsur yaitu keterampilan 

proses sains dan keterampilan berpikir. Keterampilan proses 

sains merupakan keterampilan mengelola ilmu pengetahuan 

berdasarkan langkah-langkah ilmiah.  

Ada berbagai keterampilan dalam keterampilan proses, 

keterampilan-keterampilan tersebut terdiri dari keterampilan-

keterampilan dasar (basic skills) dan keterampilan-keterampilan 

terintegrasi (integrated skills). Keterampilan-keterampilan dasar 

terdiri dari enam keterampilan yakni: mengobservasi, 

mengkasivikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan dan 

mengkomunikasikan. Sedangkan keterampilan-keterampilan 
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terintegrasi terdiri dari: mengidentifikasi variabel, membuat 

tabulasi data, menyajikan data dalam bentuk grafik, menggam-

barkan hubungan antar-variabel, mengumpulkan dan mengolah 

data, menganalisa penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisi-

kan variabel secara operasional, merancang penelitian dan 

melaksanakan eksperimen (Suyati & Rozikin, 2021). Beberapa 

keterampilan proses di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

a. Mengamati/Observasi 

Mengamati merupakan aktivitas yang melibatkan bebe-

rapa atau seluruh alat indera. Didalamnya terdapat kegiatan 

melihat, mencium, mendengar, mencicipi, dan meraba. Hal-hal 

yang diamati dapat berupa gambar atau benda-benda yang 

diberikan kepada anak pada waktu itu diuji kemudian anak 

diminta untuk menuliskan hasil pengamatannya itu. 

 

b. Mengklasifikasi/Menggolongkan 

Mengklasifikasi merupakan suatu sistematika yang 

digunakan untuk mengatur obyek-obyek ke dalam sederetan 

kelompok tertentu. Kegiatannya antara lain: mencari persamaan 

obyek-obyek dalam suatu susunan berdasarkan sifat-sifat dan 

fungsinya yang dilakukan denganmembandingkan (compare), 

mencari dasar pengklasifikasian obyek-obyek dengan mengkon-

traskan serta menggolongkan berdasarkan pada satu atau lebih 

ciri/ sifat/ fungsinya. 
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c. Meramalkan/ memprediksi 

Prediksi atau meramalkan dibuat atas dasar observasi dan 

informasi yang tersusun menjadi suatu hubungan antara peris-

tiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang terobservasi. Keterampilan 

memprediksi merupakan suatu keterampilan membuat/ meng-

ajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi berdasarkan 

suatu pola yang sudahada. 

 

d. Mengkomunikasikan 

Mengkomunikasikan meliputi kegiatan menempatkan 

data-data ke dalam beberapa bentuk yang dapat dimengerti oleh 

orang lain. Kegiatan ini melibatkan kemampuan mengutarakan 

dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, grafik, dan persamaan. 

 

e. Penggunaan alat dan pengukuran 

Menggunakan alat dan melakukan pengukuran amat 

penting dalam sains. Pengukuran sebaiknya dilakukan dengan 

cermat dan akurat. Keterampilan ini berkaitan erat dengan 

pengembangan sikap ilmiah yang hendak dicapai. Berikut ini 

indikator keterampilan proses sains (Jufri, 2013): 

 

Tabel 3.1 Indikator Keterampilan Proses Sains 

 

Keterampilan Proses 

Sains 
Indikator 

Melakukan pengamatan 

(observasi ) 

 Mengidentifikasi ciri – ciri 

suatu benda 
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 Mencocokkan gambar dengan 

uraian tulisan/benda 

Merencanakan percobaan  Menentukan alat dan bahan 

Membuat kesimpulan  Membuat ide-ide untuk 

menjelaskan pengamatan 

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 

kecenderungan/pola yang 

sudah ada 

Berkomunikasi  Mengutarakan suatu gagasan 

Berhipotesis  Hipotesis merupakan dugaan 

sementara tentang pengaruh 

variabel manipulasi terhadap 

variabel respon. 

 

Adapun manfaat dari pengembangan keterampilan peserta 

yaitu pengembangan pendekatan keterampilan proses merupa-

kan salah satu upaya yang penting untuk memperoleh 

keberhasilan belajar yang optimal. Materi pelajaran akan lebih 

mudah dikuasai dan dihayati oleh siswa bila siswa sendiri 
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mengalami peristiwa belajar tersebut. Selain itu, tujuan pen-

dekatan proses ini adalah: 

a. Memberikan motivasi belajar kepada siswa karena 

dalam keterampilan proses ini siswa dipacu untuk 

senantiasa berpartisipasi secara aktif dalam belajar. 

b. Untuk lebih memperdalam konsep, pengertian, dan 

fakta yang dipelajari siswa karena   hakikatnya siswa 

sendirilah yang mencari fakta dan menemukan konsep 

tersebut. 

c. Untuk mengembangkan pengetahuan teori dengan 

kenyataan hidup dimasyarakat sehingga antara teori 

dengan kenyataan hidup akan serasi. 

d. Sebagai persiapan dan latihan dalam menghadapi 

kenyataan hidup di dalam masyarakat sebab siswa telah 

dilatih untuk berpikir logis dalam memecahkan 

masalah. 

e. Mengembangkan sikap percaya diri, bertanggung jawab 

dan rasa kesetiakawanan sosial dalam menghadapi 

berbagai problem kehidupan. 

 

C. Hasil Pembelajaran Keterampilan Proses Sains 

1. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini akan disajikan analisis berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Ada dua macam hasil analisis 

yang disajikan disini yaitu hasil analisis yang menggunakan 
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analisis deskriptif dan hasil analisis yang menggunakan statistik 

inferensial. 

 

a. Analisis Deskriptif Keterampilan Proses Sains Fisika 

Hasil analisis dekriptif menunjukkan deskripsi tentang 

skor keterampilan proses sains fisika peserta didik pada 

kelompok yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, 

skor hasil tes keterampilan proses sains fisika kelas XI MA 

Muallimin Muhammadiyah Makassar tahun ajaran 2018 /2019 

dirangkum dalam tabel berikut. 

 

Tabel 3.1 Skor Keterampilan Proses Sains Fisika Peserta didik 

Sebelum dan Setelah Diajar dengan Menggunakan Metode 

Saintifik Berbasis Literasi Sains Kelas XI MA Muallimin 

Muhammadiyah Makassar 

 

Statistik 
Skor  Statistik 

Pretest Posttest 

Ukuran sampel 28 28 

Skor tertinggi 14 20 

Skor terendah 3 9 

Rentang skor 11,00 11, 00 

Skor rata-rata 8,29 14,50 

Standar deviasi 3,23 3,42 

 

1) Analisis Data Pretest 

Dari Tabel 3.1 peserta didik kelas XI MA Muallimin 

Muhammadiyah Makassar memiliki jumlah sampel sebanyak 28 

orang. Dilihat dari skor tertinggi dari keterampilan proses sains 

Fisika peserta didik pada Pretest sebesar 14, skor terendah yang 

dicapai peserta didik sebesar 3 dari skor ideal 23, dengan 
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rentang 11,00 sehingga skor rata-rata peserta didik sebesar 8,29 

dan standar deviasinya 3,23. Jika skor keterampilan proses sains 

peserta didik XI MA Muallimin Muhammadiyah Makassar 

dianalisis menggunakan persentase pada distribusi frekuensi, 

maka dapat dilihat pada Tabel berikut: 

 

Tabel 3.2 Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor 

Keterampilan Proses Sains Fisika Peserta Didik  

Kelas XI MA Muallimin Muhammadiyah Makassar  

pada Pretest 

 

Skor Frekuensi Persentase 

3 - 4 3 10,71 

5 -6 8 28,57 

7-8 3 10,71 

9-10 7 25,00 

11-12 3 10,71 

13-14 4 14,29 

Ʃ 28 100,00 

 

Data distribusi Frekuensi Pretest pada Tabel 3.2 dapat 

disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1 Distribusi Frekuensi Kumulatif dan Persentasi Skor 

Keterampilan Proses Sains Fisika Peserta didik Kelas Kelas  XI  

MA Muallimin Muhammadiyah Makassar pada Pretest 



78 

 

2) Analisis Data Posttest 

Data yang diperoleh dari keterampilan proses sains fisika 

peserta didik kelasXI MA Muallimin Muhammadiyah Makassar 

setelah diajar dengan metode saintifik selama 5 kali pertemuan 

dengan materi suhu dan kalor, maka dapat dilihat pada Tabel 3.3 

skor tertinggi dari hasil belajar Fisika peserta didik yaitu 20 dan 

skor terendah yang dicapai yaitu 9 dari skor ideal 23. Adapun 

Jumlah sampel pada Posttest sama dengan sampel pretest yaitu 

28 orang dan skor rata-rata 14,50 dengan standar deviasi yang 

diperoleh sebesar 3,42. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari keterampilan proses 

sains peserta didik setelah diajar dengan metode saintifik 

berbasis literasi sains dengan menggunakan analisis distribusi 

frekuensi dan persentase skor keterampilan proses sains fisika, 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.3 Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Keterampilan 

Proses Sains Fisika Peserta Didik Kelas XI MA Muallimin 

Muhammadiyah Makassar pada Posttest. 

 

Skor Frekuensi Persentase 

9-10 5 17,86 

11-12 4 14,29 

13-14 4 14,29 

15-16 6 21,43 

17-19 5 17,86 

19-20 4 14,29 

Ʃ 28 100 
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Data distribusi Frekuensi Posttest pada Tabel 3.3 dapat 

disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Distribusi Frekuensi Kumulatif dan Persentasi Skor 

Keterampilan Proses Sains Fisika Peserta didik Kelas XI MA 

Muallimin Muhammadiyah Makassar pada Posttest 

 

b. Uji N-Gain 

Pengujian ini dilakukalan untuk mengetahui peningkatan 

yang terjadi sebelum dan sesudah diberikan perlakuan, untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan proses sains peserta didik 

berada pada kategori rendah, sedang atau tinggi. Uji N-Gain ini 

dilakukan pada data Pretest dan Posttest meliputi tes 

keterampilan proses sains fisika peserta didik sebelum dan 

setelah diberi perlakuan, berikut adalah hasil analisis dari data 

yang telah diperoleh. 

 

Tabel 3.4 Kategori Uji N-Gain Skor Keterampilan Proses  

Sains Peserta Didik Sebelum dan Setelah Diberikan  

Perlakuan 
 

Kriteria Indeks Gain Gain Ternormalisasi (G) 

Tinggi g > 0,70  
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Sedang 0,70 ≥ g ≥ 0,30 0,43 

Rendah g < 0,30  

 

Dari Tabel 3.4 dapat digambarkan hasil perhitungan uji N-

Gain dengan kriteria yaitu sebesar 0,43 maka peningkatan 

keterampilan proses sains peserta didik yang terjadi sebelum dan 

setelah menerapkan metode saintifik berbasis literasi sains pada 

pembelajaran fisika di kelas XI MIA MA Muallimin 

Muhammadiyah Makassar termasuk kategori sedang. 

 

2. Pembahasan 

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian pra eksperi-

men yang dilakukan pada peserta didik kelas XI MA Muallimin 

Muhammadiyah Makassar dengan sampel sebanyak 28 orang. 

Penelitian ini membandingkan skor keterampilan proses sains 

peserta didik sebelum dan setelah diajar dengan metode saintifik 

berbasis literasi sains. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan 

prosedur penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Adapun 

tahapan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu 

sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Perlakuan yang 

dimaksud yaitu penerapan metode saintifik berbasis literasi sains 

terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran fisika.  

Sebelum diberikan perlakuan terlebih dahulu peserta didik 

diberikan pretest untuk mengetahui skor keterampilan proses 

sains peserta didik dan diberikan posttest setelah perlakuan 

diterapkan. Skor dari pretest dan posttest peserta didik inilah 
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yang dianalisis. Pemberian pretest dan posttest dalam menilai 

keterampilan proses sains peserta didik ini sesuai dengan 

rujukan jurnal Subali (2011). Menurut Ebel & Frisbie (Subali, 

2011 : 131), tes tertulis tidak dapat untuk mengukur performans, 

tetapi tetap berguna untuk mengukur penguasaan basis penge-

tahuan bagi peserta didik untuk menampilkan performansnya. 

Keterampilan proses sains merupakan keterampilan kinerja 

(performance skill) yang memuat aspek keterampilan kognitif 

(cognitive skill), sehingga tes tertulis dapat digunakan untuk 

mengukur keterampilan proses sains peserta didik. 

Penelitian ini dianalisis menggunakan dua jenis analisis. 

Analis pertama dilakukan dengan menggunakan analisis 

deskriptif. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa skor 

rata-rata keterampilan proses sains yang diperoleh  peserta didik  

sebelum penerapan metode saintifik berbasis  literasi sains lebih 

rendah dibandingkan dengan skor yang diperoleh peserta didik 

setelah perlakuan. Hal ini terjadi karena peserta didik yang 

diajar menggunakan pendekatan saintifik berbasis literasi sains 

dapat  memahami pembelajaran fisika dari kegiatan percobaan 

yang dilengkapi dengan literasi yang diberikan. Selain itu, 

kegiatan yang dilakukan dibagi secara merata pada setiap 

anggota kelompoknya sehingga kegiatan belajar lebih cepat 

selesai, hal ini memberikan kesempatan untuk saling berinte-

raksi yang melibatkan berbagai ide dan pendapat serta saling 

bertukar pengalaman melalui proses saling berargumentasi 
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dalam menganalisa informasi yang diperoleh untuk membuat 

suatu kesimpulan.  

Selain analisis deskriptif dari hasil skor pre dan post tes 

peserta didik, peneliti juga melakukan analisis deskriptif dengan 

menggunakan skor dari lembar observasi keterampilan proses 

sains peserta didik. Dari hasil analisis data, diperoleh skor rata-

rata senilai 33,86 dan nilai standar deviasi sebesar 2,54. Jika 

skor rata-rata tersebut dikalkulasi dalam bentuk nilai maka nilai 

yang diperoleh peserta didik rata-rata dalam kisaran angka 85.  

Analisis kedua dilakukan dengan menggunakan analisis 

uji N-Gain. Data yang diperoleh dari hasil pre dan posttest 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji N-gain diperoleh 

peningkatan keterampilan proses sains fisika peserta didik 

dengan nilai adalah 0,43 yang berada pada kategori sedang. 

Hasil analisis ini menggambarkan bahwa setelah diterapkan 

metode saintifik berbasis literasi sains pada pembelajaran fisika 

dikelas XI MIA MA Muallimin Muhammadiyah Makassar 

tersebut terjadi peningkatan keterampilan proses sains.
 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa serangkaian 

proses pembelajaran menggunakan metode saintifk berbasis 

literasi sains dapat meningkatkan keterampilan proses sains 

peserta didik. Hal ini disebabkan karena metode saintifik 

berbasis literasi sains membuat  peserta didik berlatih untuk 

membangun konsep dan pemahaman sendiri sebelum melaku-

kan percobaan kemudian dibuktikan dengan menganalisis. 
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Pembelajaran yang melibatkan pesertadidik secara langsung 

menciptakan pembelajaran yang bermakna sehingga materi 

mudah diterima oleh peserta didik.Pendapat di atas sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Daryanto dalam buku 

“Pendekatan Pembelajaran Saintifik dalam Kurikulum 2013”. 

Disebutkan bahwa pembelajaran berbasis pendekatan saintifik 

itu lebih efektif hasilnya dibanding dengan pembelajaran 

tradisional. 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa keterampilan 

proses sains peserta didik kelas XI MA Muallimin Muham-

madiyah Makassar tahun ajaran 2018/2019 sebelum diajar 

dengan metode saintifik berbasis literasi sains diperoleh skor 

rata-rata sebesar 8,29. 

2. Hasil ananalisis deskriptif menunjukkan bahwa keterampilan 

proses sains  peserta didik kelas XI MA Muallimin Muham-

madiyah Makassar tahun ajaran 2018/2019 setelah diajar 

dengan metode saintifik berbasis literasi sains diperoleh skor 

rata-rata sebesar  14,50. 

3. Hasil analisis inferensial (N-Gain) menunjukkan bahwa 

keterampilan proses sains fisika peserta didik kelas XI MA 

Muallimin Muhammadiyah Makassar tahun ajaran 2018/ 
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2019 pada materi suhu dan kalor setelah pembelajaran 

melalui metode metode saintifik berbasis literasi sains 

meningkat sebesar 0,43 (kategori sedang). Dengan demikian 

pembelajaran fisika dengan metode eksperimen dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. 
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