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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil keterampilan proses sains pada materi asam basa 

di Sekolah Menengah Atas. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian pendahuluan dengan teknik 

pengumpulan data berupa angket wawancara siswa, angket wawancara guru, dan tes keterampilan proses 

sains untuk siswa. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini 

dilakukan di SMAN 1 Bontang, dengan jumlah siswa yang 21 orang yang mengisi test keterampilan proses 

sains dan 38 siswa yang mengisi angket wawancara siswa.  Keterampilan-keterampilan yang diujikan dalam 

penelitian ini yaitu keterampilan merumuskan masalah, menyusun hipotesis, merancang percobaan, 

mengidentifikasi variabel, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Hasil dari 

penelitian ini adalah siswa tidak terbiasa menganalisis masalah menggunakan keterampilan proses sains. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil tes yang menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan keterampilan proses sains 

siswa masih tergolong rendah-sedang pada setiap komponen keterampilan proses sains. Keterampilan Proses 

Sains pada komponen merumuskan masalah adalah 69,524%, merumuskan hipotesis 56,19%, merancang 

percobaan 72,381%, mengindentifikasi variabel 36,19%, mengumpulkan data 34,286%, menganalisis data 

29,524% dan 53,333% membuat kesimpulan. Hal tersebut membuktikan bahwa keterampilan proses sains 

pada siswa perlu ditingkatkan agar mempermudah dalam memahami materi. 

 

Abstract.  The purpose of this research is to find out the  science  process  skills  profile  of  student in high 

school. The  type  of  research  is  used  the  preliminary research  method  with  data  collection  techniques 

such as student  interview  questionnaires, teacher  interview questionnaires, and science process skill test. 

The data obtained were analyzed descriptively qualitatively and quantitatively. The study was conducted at 

SMAN 1 Bontang, with a total of 21 students who filled out a science process skills test and 38 students who 

filled out a student interview questionnaire. The skills tested in this study are the skills to formulate 

problems, formulate hypotheses, design experiments, identify variables, collect data, analyze data, and make 

conclusions. The result  of  this  research  is students didn‘t accustom to analyzing a problem using science 

process skills. It‘s according to the results of the test shows that the average ability of students' science 

process skills are still rather low-medium on each components. The Science Process Skills component of 

formulating problems is 69.524%, formulating hypotheses 56.19%, designing experiments 72.381%, 

identifying variables 36.19%, collecting data 34.286%, analyzing data 29.524%  and 53.333% making 

conclusions. Science process skills in students need to be improved in order to make them easy to understand 

the material. 

 

1. Pendahuluan 

Pembelajaran saat ini masih memiliki beberapa persoalan antara lain masih rendahnya minat 

belajar dari siswa serta pemahaman konsep pada siswa masih kurang karena suasana belajar 

mengajar dikelas yang masih pasif dan kurang menyenangkan. Pendidikan untuk peserta didik 

diarahkan untuk mengembangkan potensi serta keterampilan siswa yang dapat dimanfaatkan 

dalam menjalani kehidupan. Adapun maksud dari pendidikan Sains adalah untuk mendidik 

individu agar mampu menyesuaikan diri dalam berbagai kondisi, berpikir secara fleksibel, 

bertanya secara aktif, berkreasi, berpikir kritis, bisa melakukan pemecahan masalah, dan dapat 
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menghargai pendapat individu lain. Salah satu dari tujuan tersebut adalah memecahkan masalah 

yang dapat dicapai dengan bantuan suatu keterampilan yaitu keterampilan proses sains [1].  

Keterampilan proses sains ialah keahlian khusus untuk menyederhakan pembelajaran sains, 

dengan begitu maka peserta didik akan dapat melakukan pembelajaran secara aktif, 

mengembangkan kepekaan siswa terhadap pembelajaran, dan dapat menanamkan pemahaman 

pada pikiran siswa dengan mengajar mereka menggunakan metode ilmiah [2]. 

Masalah keterampilan proses sains hingga saat ini masih menjadi persoalan 

masalah penting dalam pendidikan sains. Ergul dkk. (2011) mengatakan bahwa keterampilan 

proses sains ialah keahlian yang mencerminkan perilaku ilmuwan [3]. Sedangkan menurut 

Bilgin (2006) [4] keterampilan proses ilmiah adalah pemahaman tentang metode dan prosedur 

penyelidikan ilmiah. Menurut Harlen (1999) [5] pembelajaran IPA dapat menghasilkan siswa 

yang memiliki keterampilan proses sains, maka kita telah menyiapkan ilmuwan masa depan 

yang memiliki literasi sains dan kemampuan menggunakan informasi ilmiah dalam kehidupan 

sehari-hari secara individu, dalam masyarakat, dan secara global. Trianto (2010) [6] mengatakan 

keterampilan proses sains ialah keahlian dalam mengarahkan peserta didik untuk mendapatkan 

konsep, prinsip atau teori untuk mengelaborasi konsep yang sudah ada. 

Keterampilan proses sains ialah keahlian peserta didik dalam mengaplikasikan metode ilmiah 

untuk memahami, mengelaborasi dan juga menambah ilmu pengetahuan [7]. Dengan adanya 

keterampilan ini akan membuat peserta didik menjadi tidak pasif lagi, sebab dengan ilmu 

pengetahuan peserta didik diberi kesempatan melakukan suatu hal. 

Deskripsi pengertian keterampilan proses sains menurut Gagne (dalam Purwandono, 2000) 

[8] adalah suatu keterampilan yang dipakai oleh semua ilmuwan, dan dapat digunakan untuk 

memahami fenomena, tingkah laku ilmuwan dapat dipelajari dan dimanfaatkan dalam menjalani 

kehidupan. 

Menurut Nwoso dan Okeke (1995) [9], keterampilan proses sians dijelaskan sebagai 

kemampuan fisik dan mental yang membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. 

Keterampilan proses sains ialah keterampilan dipakai oleh ilmuwan dalam melakukan 

pemecahan masalah saat membangun pengetahuan. Keterampilan ini terkait dengan metode 

ilmiah, pola piker ilmiah pola piker kritis [10]. Menurut Aka, Guven, dam Aydogdu (2010) [11] 

keterampian sains terdiri dari 2 keterampilan yaitu, dasar dan terpadu. Keterampilan proses 

sains dasar yaitu mengamati, mengajukan pertanyaan, mengklasifikasikan, mengukur, dan 

memprediksi. Sedangkan keterampilan proses sains terpadu yaitu mengidentifikasi dan 

mendefinisikan variabel, mengumpulkan data serta mengubah data, membuat tabel dan grafik 

data, mendeskripsikan hubungan antar variabel, menginterpretasikan data, memanipulasi bahan, 

mengumpulkan data, merumuskan hipotesis, merancang investigasi, menyimpulkan dan 

generalisasi [12]. 

KPS bukanlah merupakan keterampilan yang sudah ada pada diri tiap individu sehingga KPS 

perlu dilatihkan. Metode ilmiah dapat digunakan peserta didik dalam memahami berbagai 

fenomena dalam kehidupan. Peserta didik menjadi tidak pasif dengan KPS selama proses belajar 

mengajar sebab siswa dituntut untuk memahami suatu konsep dengan menggunakan metode 

ilmiah. Siswa yang tidak aktif kebanyakan hanya menjadi pendengar dalam pembelajaran tanpa 

melakukan proses dalam pembelajaran tersebut [13].  

Keterampilan proses sains dapat ditingkatkan dengan bantuan model yang tepat sehingga 

dapat menunjang peningkatan keterampilan proses tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Rusly Hidayah dan Nur Lailiy (2018) [14], inkuiri terbimbing digunakan untuk membantu 

meningkatkan keterampilan ini. 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Bontang. Hasil penelitian ini memiliki tujuan untuk 

menganalisis keterampilan proses sains kimia khususnya pada materi asam basa. Data yang 

dipakai dalam penelitian ini berasal dari angket wawancara guru, siswa, serta tes keterampilan 

proses sains. Sebanyak 7 soal KPS pada tiap soal mengandung 1 komponen KPS yang akan 

dikerjakan oleh peserta didik. Keterampilan-keterampilan yang diujikan dalam penelitian ini 
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diambil dari Nur (2011) [15] yaitu keterampilan merumuskan masalah, menyusun hipotesis, 

merancang percobaan, mengidentifikasi variabel, mengumpulkan data, menganalisis data, dan 

menyimpulkan Angket terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai materi kimia yang sulit 

dipahami, mengenai proses pembelajaran yang disukai oleh peserta didik, dan alasan mengenai 

materi yang sulit dipahami. 15 peserta didik mengatakan bahwa materi asam basa sulit, dan 

mayoritas siswa menyukai kegiatan praktikum saat proses pembelajaran. 

 

2. Metode 

Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian deskriptif dan bukan untuk menguji 

hipotesis. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui persentase keterampilan proses sains dari 

peserta didik. Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Bontang, dengan jumlah siswa yang 21 orang 

yang mengisi tes keterampilan proses sains dan 38 siswa yang mengisi angket wawancara 

siswa. Lembar wawancara guru, lembar angket siswa, dan tes keterampilan proses sains adalah 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Lembar tes berisi 7 komponen KPS.  

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil dari analisis tersebut akan disajikan 

dalam bentuk interpretasi yang dibagi menjadi tiga kategori pada setiap komponen keterampilan 

proses sains, yaitu: rendah, sedang, dan tinggi. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Penelitian ini menggunakan tes yang diberikan kepada peserta didik yang terdiri dari 7 soal 

essay. Lembar soal yang telah disediakan dilengkapi dengan indikator dari keterampilan proses 

sains diantaranya adalah merumuskan masalah, menyusun hipotesis, merancang percobaan, 

mengidentifikasi variabel, mengumpulkan data, menganalisis data, serta membuat kesimpulan. 

Selain itu juga diberikan angket yang terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai materi kimia 

yang sulit dipahami, mengenai proses pembelajaran yang disukai oleh peserta didik, dan alasan 

mengenai materi yang sulit dipahami.  

3.1 Tes Keterampilan Proses Sains 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 7 soal tes yang diberikan kepada 21 siswa 

dikelompokkan ke dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah.  

 
Gambar 1. Hasil dari Keterampilan Proses Sains Siswa 

 

Berdasarkan penilaian dengan kriteria di atas maka diperoleh nilai keterampilan antara 

peserta didik berbeda. Ada yang memiliki keterampilan proses rendah, sedang, dan tinggi. 

Namun, jumlah siswa yang mendapatkan skor tinggi masih sedikit. Hasil persentase pada 
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pada tiap kategori adalah kategori sedang sebanyak 67%, selanjutnya pada kategori rendah 

19%, dan kategori tinggi 14%. 

Nilai keterampilan proses sains dapat diketahui menggunakan lembar soal yang telah 

dilengkapi dengan indikator-indikatornya. Pada Gambar 2 disajikan deskripsi dari soal tes 

dari keterampilan proses sains. 

 
Gambar 2. Deskripsi soal tes Keterampilan Proses Sains 

3.1.1 Merumuskan masalah 

 

 
Gambar 3. Jawaban siswa pada indikator merumuskan masalah 

Dari Gambar 3 terlihat bahwa jawaban siswa masih kurang lengkap. Siswa 

diharapakan mampu merumuskan segala masalah yang ada pada deskripsi soal 

pada Gambar 2. Namun siswa hanya menjawab 1 rumusan masalah yaitu reaksi 

apa yang akan terjadi jika indikator alami tersebut dimasukkan dalam larutan yang 

diuji? Masih terdapat rumusan masalah lain yaitu apakah kunyit, mawar merah dan 

bunga sepatu dapat digunakan sebagai indikator alami asam basa? dan juga 

bagaimanakah sifat larutan sabun, jeruk nipis, larutan garam serta larutan cuka? 

Sehingga jawaban dari siswa tersebut dinilai masih kurang lengkap dari yang 

diharapkan. Pada beberapa siswa masih ada yang belum bisa membuat rumusan 

masalah dengan benar. 

3.1.2 Menyusun Hipotesis 

  

 

Gambar 4. Jawaban siswa pada indikator Menyusun hipotesis 

 

Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa jawaban siswa sesuai dengan rumusan 

masalah yang telah ia buat. Namun, dikarenakan rumusan masalah yang dibuat 

masih kurang lengkap membuat hipotesis yang dibuat juga menjadi kurang 
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lengkap. Bahkan pada beberapa siswa dalam membuat hipotesis masih tidak sesuai 

dengan rumusan masalah yang telah dibuat mereka. 

3.1.3 Merancang Percobaan  

Pada Gambar 5, soal nomor 3 siswa diminta untuk merancang percobaan sesuai 

dengan alat dan bahan yang sudah terdapat dalam soal. 

 
Gambar 5. Soal nomor 3 pada indikator merancang percobaan 

Gambar 6 merupakan jawaban dari soal nomor 3 mengenai indikator merancang 

percobaan. 

 
Gambar 6. Jawaban siswa pada indikator merancang percobaan 

Berdasarkan Gambar 6 yang merupakan jawaban dari siswa mengenai Langkah-

langkah percobaan yang harus disusun sudah sesuai dengan jawaban yang 

diharapkan. Siswa sudah menjelaskan dengan baik dan Menyusun Langkah-

langkahnya secara berurutan dengan tepat. 

3.1.4 Menentukan Variabel  

Gambar 7. Jawaban siswa pada indikator mengidentifikasi variable 

Berdasarkan Gambar 7, siswa diminta untuk mengidentifikasi variable yang 

ada pada percobaan. Namun siswa tersebut tidak menjawab dengan benar dan tidak 

sungguh-sungguh. Mungkin siswa tersebut tidak mengetahui cara untuk 

mengidentifikasi variable percobaan. 

3.1.5 Hasil Pengamatan  
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Gambar 8. Jawaban siswa pada indikator menuliskan hasil pengamatan 

Berdasarkan Gambar 8, siswa diminta untuk menuliskan hasil dari pengamatan 

dari percobaan tersebut. Namun, siswa tidak menjawab dengan benar dan tidak 

sesuai dengan jawaban yang diharapkan. 

3.1.6 Menganalisis Data 

 

 
Gambar 10. Jawaban siswa pada indikator menganalisis data 

Berdasarkan Gambar 10, siswa diminta untuk menganalisis data dari percobaan 

tersebut. Namun, siswa tidak menjelaskan secara detail dari data-data yang telah 

didapatkan. 

3.1.7 Membuat Kesimpulan 

 

 
Gambar 11. Jawaban siswa pada indikator membuat kesimpulan 

Berdasarkan Gambar 11, peserta didik diminta membuat kesimpulan dari 

percobaan tersebut. Pada lembar jawaban tersebut pesreta didik telah 

menyimpulkan mengenai indikator alami yang digunakan namun belum 

menyantumkan kesimpulan mengenai larutan asam dan basa pada percobaan 

tersebut. 

Analisis data dilakukan untuk mengetahui persentase dari penguasaan keterampilan 

proses sains siswa. Hasil tes dianalisis menggunakan Microsoft Office Excel. Persentase 

keterampilan proses sains diketahui dengan cara perhitungan skor yang diperoleh dari tiap 

indikator KPS yang dibagi dengan skor maksimum pada indikator keterampilan proses 

sains. Rumus perhitungan menggunakan rumus dari Purwanto (2013) [16]. 
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Keterangan: 

NP : nilai  persentase  tiap  indikator  keterampilan proses sains 

R    : skor  yang  didapat  pada tiap  indikator  keterampilan proses sains  

SM : skor maksimum pada indikator keterampil-an proses sains 

Kategorisasi pada penilaian ini menggunakan rumus dari Azwar (2003) [17], dengan 

tiga kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kategori ini berguna untuk menginterpretasi 

KPS  siswa. Hasil dari Kategorisasi tingkat penguasaan keterampilan proses sains 

menggunakan rumus dari Azwar (2003) [17] adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Kategori Tingkat Penguasaan Keterampilan Proses Sains Siswa 
No. Persentase Rerata Skor (%) Kategori 

1 X < 32,941 Rendah 

2 32,941 ≤ x < 67,467 Sedang 

3 X≥ 67,467 Tinggi 

 

Hasil dari kategorisasi tersebut maka dapat diinterpretasikan pada tiap indikator 

keterampilan proses sains sebagai berikut: 

Tabel 2. Kategori dan Persentase pada Tiap Indikator Keterampilan Proses Sains 

No. Indikator Persentase (%) Kategori 

1 Merumuskan masalah 69,524 Tinggi 

2 Merumuskan hipotesis 56,19 Sedang 

3 Merancang percobaan 72,381 Tinggi 

4 Mengidentifikasi variabel 36,19 Sedang 

5 Mengumpulkan data 34,286 Sedang 

6 Menganalisis data 29,524 Rendah 

7 Membuat kesimpulan 53,333 Sedang 

Berdasarkan Tabel 2, persentase tiap indikator keterampilan proses sains siswa SMA 

kelas 12 SMAN 1 Bontang termasuk dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah. Indikator 

keterampilan yang memiliki persentase tertinggi ada pada indikator merancang percobaan 

yaitu 72,381% dan persentase terendah yaitu menganalisis data 29,524%.  

 
Gambar 12. Grafik persentase per Indikator KPS 

 

Berdasarkan Gambar 12, persentase indikator keterampilan proses sains terendah ada 

pada menganalisis data. Kegiatan menganalisis data termasuk dari bagian keterampilan 

proses sains terpadu [18]. 

Jika keterampilan ini dilatihkan pada peserta didik maka akan berdampak positif pada 

prestasi belajar siswa. Studi sebelumnya menunjukkan korelasi postif antara prestasi 

akademik dengan keterampilan proses sains [19]. Keterampilan ini dibutuhkan dalam 
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meningkatkan pemahaman peserta didik. Hal inilah yang menyebabkan keterampilan 

proses sains tak dapat dipisahkan dari peningkatan konseptual [12]. 

3.2 Angket Wawancara Peserta Didik 

Jumlah siswa yang mengisi angket wawancara ada sebanyak 38 siswa. Ada 16 

pertanyaan pada angket wawancara ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengenai materi 

yang sulit dipelajari, metode pembelajaran yang digunakan, dan kegiatan serta media 

pembelajaran yang disukai oleh siswa. 

 
Gambar 13. Grafik mengenai materi kimia yang sulit dipelajari 

Berdasarkan Gambar 13 hasil dari jawaban angket wawancara siswa, asam basa 

termasuk materi yang sulit dipelajari. 

 
Gambar 14. Grafik mengenai kesenangan dalam kegiatan praktikum 

Berdasarkan Gambar 14 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa siswa senang dalam 

melakukan percobaan saat pembelajaran berlangsung. 
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Gambar 15. Grafik mengenai efektivitas kegiatan praktikum 

Berdasarkan Gambar 15, dapat disimpulkan alasan dari siswa menyukai kegiatan 

praktikum saat pembelajaran adalah karena kegiatan praktikum dapat membantu dalam 

memahami materi. 

 
Gambar 16. Grafik mengenai pendapat siswa jika materi asam basa menggunakan metode 

praktikum 

Berdasarkan Gambar 16, siswa diminta untuk memberikan pendapat mengenai materi 

asam basa yang diajarkan menggunakan metode praktikum. Hasil dari pendapat mereka 

adalah mayoritas setuju dengan usulan tersebut yang berarti metode ini dapat mendorong 

siswa dalam memahami materi dengan menggunakan keterampilan proses sains pada 

kegiatan percobaan tersebut. Menurut D & Mudjiono (2002) [13], keterampilan intelektual, 

manual, dan sosial merupakan keterampilan proses sains dilibatkan dalam menopang 

peserta didik memahami suatu konsep. 

3.3 Angket wawancara dengan guru 

Hasil wawancara dengan guru kimia SMA, keterampilan proses sains pernah 

dilatihkan ke siswa. Namun, guru mengatakan bahwa daya juang siswa untuk berpikir 

kurang sehingga keterampilan proses sains yang dilatihkan menjadi tidak maksimal. 

Kegiatan pembelajaran yang sering digunakan adalah kegiatan pembelajaran secara 

konvensional. Menurut guru, jika keterampilan proses sains dilatihkan dapat membuat 

siswa lebih aktif karena siswa dituntut aktif berpikir selama proses pembelajaran serta 

mampu mengemukakan konsep yang dipelajari sehingga sikap ilmiah dari peserta didik 

dapat meningkat selama pembelajaran. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Ibrahim 

(2010) [20] bahwa peserta didik sangat perlu untuk dilatihkan keterampilan ini saat 

pembelajaran berlangsung. Peserta didik yang telah mendalami keterampilan proses, 

peserta didik tersebut telah mendalami pula keterampilan yang diperlukan dalam 

pembelajaran tingkat tinggi. Keterampilan proses sains berupa kegiatan yang diperlukan 

oleh siswa agar mampu berpikir kritis [21]. 
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Carin (1993) [22] mengatakan bahwa hakikat dari IPA terdiri atas beberapa 

komponen, yaitu sikap, proses  serta produk ilmiah. Sehingga keterampilan proses sains 

ialah kegiatan penting dalam pembelajaran IPA agar siswa mampu untuk memenuhi 

komponen-komponen IPA. Dengan keterampilan ini, siswa mampu memperoleh konsep 

dan pengetahuan yang dapat disimpan dalam jangka panjang [23]. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persentase keterampilan proses 

sains yang dikuasai oleh siswa SMAN 1 Bontang  masih berada pada kategori sedang karena 

hanya 3 siswa dari 21 siswa yang dapat masuk dalam kategori tinggi. Pada hasil kategorisasi per 

indikator keterampilan proses sains didapatkan hasil tertinggi yaitu pada merancang percobaan 

72,381% dan terendah pada indikator menganalisis data yaitu 29.524%. Keterampilan proses 

sains masih perlu terus dilatihkan pada peserta didik agar dapat mempermudah dalam 

memahami materi. 
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