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Abstrak  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keterampilan proses sains (KPS) mahasiswa Pendidikan 

Fisika Universitas Jambi tingkat pertama pada tahun ajaran 2016/2017 serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi KPS mahasiswa. Penelitian ini adalah penelitian mixed methods dengan strategi embedded. 

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 2016 dengan jumlah sampel 61 

mahasiswa. Pemilihan sampel tersebut dengan cara purposive sampling. Instrumen pengambilan data 

penelitian ini berupa pedoman wawancara, lembar observasi dan lembar telaah dokumentasi. Selanjutnya, 

diperoleh data kualitatif dan kuantitatif, data kualitatif dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman 

dan data kuantitatif dianalisis menggunakan statistika deskripstif. Kemudian uji keabsahan data dalam 

penelitian ini adalah uji kredibilitas data, kredibilitas data diperiksa melalui kelengkapan data yang diperoleh 

dari berbagai teknik. Adapun cara meningkatkan kredibilitas data terhadap data hasil penelitian ini adalah 

triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada KPS mendefinisikan variabel secara opersional 

mahasiswa memiliki keterampilan yang sangat tidak terampil dengan rata-rata skor mahasiswa dari hasil 

observasi sebesar 1,74, hasil dokumentasi sebesar 3,02 dan hasil wawancara dinyatakan sangat tidak 

terampil. Pada KPS mengukur mahasiswa tergolong tidak terampil dengan memperoleh skor rata-rata KPS 

dari hasil observasi sebesar 1,94, hasil dokumentasi 3,23 dan hasil wawancara dinyatakan tidak terampil. 

Untuk KPS memperoleh dan memproses data mahasiswa tergolong sangat tidak terampil diperoleh skor rata-

rata mahasiswa pada hasil observasi sebesar 1,34 dan hasil dokumentasi 2,5 serta hasil wawancara juga 

dinyatakan tidak sangat terampil. Sedangkan KPS membuat tabel data mahasiswa tergolong sangat tidak 

terampil. Pada KPS membuat tabel data mahasiswa memperoleh skor rata-rata hasil observasi sebesar 1,54 

dan hasil dokumentasi 2,96, serta hasil wawancara dinyatakan bahwa mahasiswa tidak terampil.Faktor-faktor 

yang mempengaruhi KPS yaitu, (1) pengalaman awal mahasiswa sebelum praktikum Fisika Dasar I, (2) 

pengetahuan mahasiswa tentang konsep dalam materi praktikum, (3) ketersediaan alat-alat praktikum dan (4) 

pedoman praktikum yang tidak melatih KPS. 

 

Kata kunci: keterampilan proses sains, praktikum fisika dasar I 

Pendahuluan  

Lembaga perguruan tinggi merupakan 

tempat mencetak sumber daya manusia yang 

profesional, baik dalam bidang sains maupun 

sosial. LPTK juga merupakan salah satu pencetak 

tenaga kependidikan dalam berbagai bidang ilmu. 

Di Universitas Jambi,  FKIP khusunya Program 

Studi Pendidikan Fisika dalam mencetak tenaga 

kependidikan fisika memiliki visi sebagai pusat 

penghasil, pembina dan pengembang tenaga 

pendidik fisika yang profesional dan unggul pada 

bidang fisika. Visi tersebut juga tercantum dalam 

Permendiknas No.16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

bahwa, guru harus memiliki kompetensi 

profesional. 

Merujuk pada visi prodi tersebut, maka 

guru fisika yang profesional diharapkan dapat 

dihasilkan melalui proses perkuliahan yang 

diadakan. Menurut H.A.R Tilaar memaparkan 

profil guru profesional abad 21 yaitu guru yang 

memiliki kepribadian matang, menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi, menguasai 

keterampilan membangkitkan minat dan potensi 

siswa, serta dapat mengembangkan profesi yang 

berkesinambungan (Hendri, 2010:3).  

Dari pendapat di atas, dapat dipaparkan 

bahwa guru fisika yang profesional berarti guru 

yang memiliki kepribadian matang, sehingga guru 

tersebut dapat bertindak sesuai dengan keadaan 

yang menuntutnya. Dapat menguasi ilmu yang 

diajarkan, dalam fisika banyak konsep-konsep 

yang diperoleh dari praktikum, maka dari itu guru 

yang mengajar fisika selain memahami teori juga 
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dituntut dapat membimbing siswa menemukan 

konsep dalam praktik. Memiliki keterampilan 

membangkitkan minat dan potensi siswa. Hal ini 

sangat penting sebab ketika sorang guru hanya 

mengajar konsep-konsep yang abstrak kepada 

siswa, siswa akan cendrung merasa itu sulit dan 

membuatnya susah memahami. Guru fisika yang 

profesional juga harus mengembangkan 

kemampuannya sehigga dapat mengajar 

disesuaikan dengan tuntutan kurikulum, untuk 

kurikulum 2013 yang menuntut siswa lebih aktif 

maka guru fisika dapat menciptakan suasana 

pembalajaran yang membuat siswa melakukan 

kegiatan untuk menemukan konsep materi sendiri.  

LPTK sebagai ranah mencetak guru harus 

menyediakan sarana dan prasarana yang dapat 

membentuk guru yang berketerampilan. Salah 

satunya memiliki keterampilan proses sains dalam 

melakukan praktikum fisika yang diajarkan di 

sekolah. Penggunaan keterampilan proses sains 

dalam pembelajaran fisika menuntut guru untuk 

memiliki keterampilan proses terlebih dahulu. 

Sesuai dengan pendapat Rezba (1995:1) “... teach 

the science process skill to children and to be able 

to implement a science curiculum that emphasize 

these skill, you must first learn them yourself”. 

Pernyataan tersebut mendukung bahwa pada 

kurikulum pendekatan sainstifik yang ingin 

mengajarkan keterampilan proses sains pada anak, 

maka guru perlu mempelajari keterampilan proses 

sains terlebih dahulu. 

Menurut Nuryani, keterampilan proses 

merupakan keterampilan yang melibatkan 

keterampilan kognitif atau intelaktual, manual dan 

sosial. Keterampilan kognitif atau intelektual 

terlibat karena mahasiswa melakukan 

keterampilan menggunakan pikirannya. 

Keterampilan manual juga terlibat dalam 

keterampilan proses karena melibatkan 

penggunaan alat dan bahan, dan keterampilan 

sosial mahasiswa dapat berinteraksi dengan 

sesama mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar dengan menggunakan 

keterampilan proses, misalnya mendiskusikan 

hasil pengamatan (Oviana, 2013:130-131). 

Keterampilan proses sains adalah 

pendekatan pembelajaran yang memfokuskan 

pembelajaran pada pengembangan keterampilan 

mahasiswa dalam memproseskan pengetahuan, 

menemukan dan mengembangkan sendiri fakta, 

konsep, dan nilai-nilai yang diperlukan 

(Semiawan dalam Suryani dkk, 2015:217). 

Keterampilan  proses sains merupakan 

serangkaian kegiatan yang dapat diukur sebagai 

hasil dari kegiatan praktikum maupun kegiatan 

hands-on/minds-on, di mana mahasiswa 

berhadapan langsung dengan fenomena alam. 

Praktikum merupakan sarana terbaik dalam 

mengembangkan keterampilan proses sains, sama 

halnya untuk mahasiswa pada praktikum Fisika 

Dasar (Sudargo & Asiah, 2010:6).  

Dalam penelitian Karamustafaoglu 

menyatakan, 

 Science process skills are special 

skills that simplify learning science, activate 

students, develop students’ sense of 

responsibility in their own learning, increase 

the permanency of learning, as well as teach 

them the research methods (Carey, Evans, 

Honda, Jay & Unger, 1989; Korkmaz, 1997; 

Karamustafaoglu, 2003). Besides, they are the 

thinking skills that we use to get information, 

think on the problems and formulate the 

results. They are also the skills that scientists 

use in their studies. According to Bredderman 

(1983), they are cognitive skills which are used 

to understand and develop the information.  

These skills are appropriate for all science 

fields, and they reflect on the correct 

behaviours of scientists while they are solving 

a problem and planning an experiment. They 

also constitute the essence of the thinking and 

research within science. It is more important 

for the students to learn how to apply science 

than learning reality, concepts, 

generalizations, theories and laws in science 

lessons. Therefore, it is necessary for them to 

pick up the habit of science process skills. 

These skills are considered to be efficient in 

learning and teaching, engage a significant 

place in various countries’ teaching programs. 

Such as ‘Science-A Process Approach’ (SAPA) 

developed by the American Association for the 

Advancement of Science between 1963 and 

1974. In this approach, the teaching of science 

process skills was specifically focused on in 

elementary and high school science curricula. 

(Karamustafaoglu, 2011:27).   

 

Menurut Trianto (2010) keterampilan 

proses perlu dilatih dan dikembangkan dalam 

pengajaran IPA (termasuk Fisika Dasar) karena 

keterampilan proses mempunyai peran-peran 

sebagai berikut :   

1) Membantu mahasiswa belajar 

mengembangkan pikirannya;  

2) Memberi kesempatan kepada mahasiswa 

untuk melakukan penemuan;  

3) Meningkatkan daya ingat;  

4) Memberikan kepuasan instrinsik bila telah 

berhasil melakukan sesuatu; 

5) Membantu mahasiswa mempelajari konsep-

konsep sains (Yennita, 2012:2). 
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa keterampilan proses sains 

adalah kemampuan yang didapatkan dari 

seseorang melakukan praktikum atau mengukur 

secara langsung fenomena yang ada di alam untuk 

mengembangkan pikirannya, meningkatkan daya 

ingat, dan menambah pengalaman. Bagi seorang 

guru fisika ini merupakan cara yang paling efektif 

dalam menerapkan dan menjelaskan konsep-

konsep dalam fisika. 
Dalam penelitian ini penulis ingin 

mengetahui KPS mahasiswa  mendefinisikan 

variabel secara operasional, mengukur, 

memperoleh dan memproses data, dan membuat 

tabel data.   

Pertama, mendefinisikan variabel secara 

opersional. Menurut Rezba, dkk. (1995) bahwa, 

“during an investigation measurement of the 

variables are made. However, before making the 

measurements the investigator must decide how to 

measure each variable” (Rezba, dkk., 1995:231). 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk defining 

variables operationally (mendefinisikan variabel 

secara operasional). Masih menurut Rezba, dkk. 

(1995) bahwa, “to operationally define a varible 

means to decide how you will measure it. Thus an 

operational definition tells what is observed and 

how it is measured.”. Mendefinisikan variabel 

secara operasional berarti menentukan cara untuk 

mengukur sebuah variabel dalam praktikum. 

Sehingga KPS mendefinisikan variabel secara 

operasional sangat diperlukan guru saat 

melakukan praktikum fisika bersama siswa, yaitu 

untuk memikirkan bagaimana praktikum ini dapat 

mengukur variabel sehingga tercapai tujuan 

praktikum. 

Setelah calon guru mendefinisikan 

variabel secara operasional, maka yang kedua 

dapat melakukan pengukuran. Keterampilan 

proses sains mengukur sangat penting, karena 

dengan mengukur dapat mengetahui secara 

kuantitatif objek pengamatannya, 

mengklasifikasikan dan mengkomunikasikan 

secara efektif (Susilowati dan Widhy H., 

2013:99). Keterampilan mengukur juga 

diperlukan dalam menyiapkaan pratikum dan 

memantau hasil praktikum (Hayward (2008):45). 

Keterampilan ini merupakan salah satu 

keterampilan proses sains dasar yang juga harus 

dimiliki seorang guru, sehingga ketika guru tidak 

memilikinya maka pembelajaran di laboratorium 

tidak akan dapat dilakukan oleh guru. Disebabkan 

guru tidak dapat menggunakan alat ukur dengan 

terampil dalam praktikum. 

Ketiga, KPS memperoleh dan memproses 

data. Data yang dikumpulkan melalui observasi 

atau praktikum sederhana dapat dicatat dan 

disajikan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, 

grafik, histogram, atau diagram (Semiawan, dkk, 

1992:29). Keterampilan memperoleh dan 

memproses data menjadi sangat penting 

dilakukan, karena dari data hasil percobaan 

diproses terlebih dahulu (analisis) sehingga dapat 

diambil sebuah kesimpulan. Untuk memproses 

data calon guru dituntut untuk dapat 

menghubungkan antar variabel sehingga 

menyajikannya dalam bentuk tabel atau grafik. 

Keempat, KPS membuat tabel data. Guru 

yang tidak memiliki keterampilan dalam 

memahami cara menyajikan data dengan diagram 

dan tabel, berarti guru tersebut juga tidak 

memahami cara membaca tabel, diagram atau 

grafik. Padahal Menurut Beichner (1994) 

kemampuan memahami bentuk grafik merupakan 

kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh 

ilmuan. Sedangkan menurut Danny L et.al (1986) 

mengatakan: “Line graph construction and 

interpretation are very important because they are 

an integral part of experimentation, the heart of 

science”(Mustain, 2015:2).  

Sebenarnya membuat tabel dan grafik 

tidak sulit dilakukan namun, jika hal ini tidak 

dipahami oleh calon guru, maka akan menjadi 

masalah ketika calon guru telah menjadi seorang 

guru. Tabel dan grafik merupakan bentuk 

penyajian data yang telah diperoleh dan 

merupakan salah satu cara untuk menyampaikan 

hasil percobaan. Untuk itu keterampilan membuat 

tabel maupun grafik sangat penting dalam 

percobaan. 

Metode Penelitian 

 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kombinasi (mixed research). Creswell 

(2009) memberikan definisi tentang mixed 

methods research  adalah pendekatan dalam 

penelitian yang mengkombinasikan atau 

menghubungkan antara metode penelitian 

kuantitatif dan kualitatif (Sugiyono, 2013:475). 

Penelitian kombinasi ini menggunakan strategi 

concurrent embedded. 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 

laboratorium Program Studi Pendidikan Fisika 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Jambi yang beralamat di Jl. Lintas 

Jambi-Muaro Bulian KM 15 Mendalo 36361. 

Waktu dilaksanakan penelitian yaitu pada 

semester ganjil tahun akademik 2016/2017. 
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Subjek Penelitian 

Peneliti mengambil populasi mahasiswa 

Pendidikan Fisika Universitas Jambi tingkat 

pertama pada tahun ajaran 2016/2017. Dari 

populasi mahasiswa Pendidikan Fisika tersebut, 

peneliti akan mengambil sampel yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Dalam menentukan 

sampel penelitian ini, digunakan metode 

Purposive Sampling yaitu penentuan sumber 

informasi secara Purpose dilandasi tujuan atau 

pertimbangan tertentu terlebih dahulu.  

Dengan demikian, penulis memberikan 

kriteria untuk memperoleh sampel yang dapat 

menjawab tujuan penelitian. Berikut ini kriteria 

sampel yang peneliti gunakan. 

Kriterian sampel: 

1. Mahasiswa angkatan 2016 

2. Asal sekolah 

Setelah dillakukan pengambilan sampel 

yang sesuai dengan kriteria sampel maka 

didapatkan sampel berjumlah 61 mahasiswa yang 

dapat merepersentasi populasi. 

 

Prosedur  

Prosedur penelitian dengan strategi 

embeded dalam penelitian ini digambarkan dalam 

diagram alur pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Metode penelitian kombinasi strategi concurrent embedded 

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh merupakan data 

kualitatif dan data kuantitatif, dan data langsung 

diberikan oleh sumber data utama kepada 

pengumpul data (peneliti). Untuk itu dibutuhkan 

intrumen yang dapat mengambarkan keempat 

keterampilan proses yang sains terdapat pada kisi-

kisi lembar observasi, lembar wawancara dan 

dokumen agar memudahkan peneliti melakukan 

pengumpulan data. Wawancara dilakukan pada 

mahasiswa Pendidikan Fisika semester pertama 

sebelum mahasiswa melakukan praktikum Fisika 

Dasar I, peneliti melakukan observasi pada saat 

mahasiswa mengikuti pembelajaran praktikum 

Fisika Dasar di laboratorium dan dalam 

pengambilan data dokumentasi, peneliti 

mengumpulkan laporan praktikum mahasiswa 

setelah melakukan praktikum. 

Teknik Analisis Data 

 Berikut langkah-langkah peneliti dalam 

menganalisis data: 

a. Analisis Data Kualitatif 

Dalam penelitian ini peneliti memproses 

data penelitian kualitatif dalam tiga tahap. Miles 

dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. 

1. Tahap reduksi data 

2. Tahap penyajian data 

3. Tahap penarikan 

kesimpulan/verifikasi 

 

b. Analisi Data Kuantitatif Menggunakan 

Statistika Deskriptif 

Pada statistika deskriptif peneliti 

menyajikan data yang telah diperoleh dari 

observasi dan dokumentasi. Penyajian data dalam 

penelitian ini menggunakan diagram lingkaran, 

karena diagram lingkaran digunakan untuk 

membandingkan data dari berbagai kelompok 

(Sugiyono, 2009:29). Dalam penelitian ini data 

hasil observasi dibagi menjadi 4 (empat) 

klasifikasi batas skor yaitu sangat terampil, 

terampil, tidak terampil, dan sangat tidak terampil. 

Untuk menentuksn jarak interval antara jenjang 

keterampilan proses mulai dari sangat terampil 

sampai tidak terampil digunakan rumus: 

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 (𝑖)

=
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
 

Masalah 
dan 

Rumusan 
Masalah

Landasan 
Teori  

1. Pengumpulan 
dan analisis data 

Kualitatif

2. Pengumpulan 
dan analisis data 
KUANTITATIF

Analisis 
Data 

Kualdan 
KUAN

Penyajian 
Data Hasil 
Penelitian

Kesimpu
lan dan 
Saran
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berdasarkan jarak interval di atas dapat disusun 

klasifikasi keterampilan proses (Widoyoko, 

2014:110) .  

Instrumen observasi keterampilan proses 

sains memiliki batas skor minimum = 1 dan batas 

skor maksimum = 4. Sehingga jarak interval tiap 

skor 0,75. 

Tabel 3.5 Klasifikasi skor keterampilan proses 

sains 

Batas Skor Klasifikasi Skor KPS 

1,01 s/d 1,75 Sangat Tidak Terampil 

1,76 s/d 2,50 Tidak Terampil 

2,51 s/d 3,25  Terampil 

3,26 s/d 4,00  Sangat Terampil 

Dari skor setiap mahasiswa yang 

diperoleh, maka akan dikelompokkan sesuai 

klasifikasi (Sangat Tidak Terampil, Tidak 

Terampil, Terampil, dan Sangat Terampil). 

Kemudian data dipersentasikan, 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒

=  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑎ℎ𝑎𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑚𝑎ℎ𝑎𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑥 100% 

Selanjutnya data disajikan dalam bentuk 

diagram lingkaran. Agar dapat memunculkan data 

yang menampilkan banyak mahasiswa tiap 

klasifikasi untuk setiap materi praktikum. 

 

c. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini 

adalah uji kredibilitas data. Kredibilitas adalah 

ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang 

menggambarkan kecocokan konsep peneliti 

dengan hasil penelitian, kredibilitas data diperiksa 

melalui kelengkapan data yang diperoleh dari 

berbagai sumber. Adapun cara meningkatkan 

kredibilitas data terhadap data hasil penelitian ini 

adalah triangulasi teknik.  

Triangulasi teknik adalah penggunaan 

beragam teknik pengumpulan data yang dilakukan 

kepada sumber, dimana peneliti menggunakan 

teknik observasi, wawancara dan dokumen. Dari 

ke tiga data yang diperoleh peneliti mencocokkan 

masing-masing data, jika ke tiganya telah cocok 

maka dapat dikatakan bahwa data dapat dipercaya 

(Satori dan Aan Komariah, 2011:164-172). 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium 

Pendidikan Fisika dengan subjek penelitian, yaitu 

mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 2016 yang 

sedang mengontrak mata kuliah Fisika Dasar I. 

Peneliti melakukan penelitian pada awal bulan 

Oktober - Desember untuk mengumpulkan data 

yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk 

mengetahui keterampilan proses sains mahasiswa 

tingkat pertama tahun akademik 2016/2017 dan 

mengetahui faktor yang mempengaruhi 

keterampilan proses sains mahasiswa. Adapun 

keterampilan proses yang diteliti oleh peneliti 

adalah keterampilan proses sains mendefinisikan 

variabel secara operasional, mengukur, 

memperoleh dan memproses data, dan membuat 

tabel data.  

 

1. Keterampilan Proses Sains Mahasiswa 

Berikut ini data yang diperoleh untuk tiap 

keterampilan proses sains mahasiswa: 

 

a. Keterampilan proses sains mendefinisikan 

variabel secara operasional 

Dari analisis hasil temuan yang penulis 

peroleh pada praktikum Fisika Dasar I untuk KPS 

mendefinisikan variabel secara opersioanal 

mahasiswa  tergolong sangat tidak terampil. 

 

 
 

Gambar 2. Diagram hasil observasi KPS 

mendefinisikan variabel secara 

operasional pada praktikum Fisika 

Dasar I  

 

Berdasarkan hasil observasi seluruh 

materi praktikum pada gambar 2 banyak 

mahasiswa yang sangat tidak terampil dalam KPS 

ini, maka  diperoleh skor rata-rata mahasiswa 

sebesar 1,74 dengan kategori sangat tidak 

terampil. Ini disebabkan mahasiswa kurang 

berpengalaman dan pengetahuan dalam 

mendefinisikan variabel.  

Ditunjukkan dari wawancara kepada 

responden. Penanya mengajukan pertanyaan, 

“Apa variabel bebas, variabel terikat, dan variabel 

kontrol dalam praktikum yang kamu lakukan?” 

Mahasiswa menjawab, “pernah mendengar 
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0% 0%
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variabel tapi tidak tahu apa itu variabel.” 

Selanjutnya penanya bertanya, “Alat ukur apa 

yang pernah kamu gunakan?” Mahasiswa 

menjawab pula, “pada praktikum pengukuran bae, 

gunain jangka sorong.” Kemudian berdasarkan 

hasil wawancara pada semua responden, rata-rata 

jawaban yang diberikan mahasiswa menunjukkan 

bahwa ketidaktahuan mengenai variabel. Selain 

itu mahasiswa juga banyak yang tidak 

berpengalaman dalam praktikum yang ada di 

Fisika Dasar I. 

 
 

Gambar 3. Diagram hasil dokumentasi KPS 

mendefinisikan variabel secara 

operasional pada praktikum Fisika 

Dasar I 

Hasil dokumentasi dalam materi 

praktikum menunjukkan rata-rata skor mahasiswa 

terampil (skor 3,02), ditunjukkan pula dalam 

gambar 3. Hal ini dikarenakkan banyak faktor 

yang mempengaruhi nilai laporan mahasiswa. 

Pertama, waktu pengumpulan laporan praktikum. 

Waktu yang diberikan untuk pengumpulan 

laporan ada 1 minggu atau kurang. Kedua, 

banyaknya sumber yang diperoleh. Mahasiswa 

dituntut untuk membuat laporan yang terampil, 

maka dari itu berbagai usaha dilakukan agar hasil 

laporan yang diperoleh terampil salah satunya 

dengan memperbanyak sumber referensi. Ketiga, 

data yang diperoleh merupakan data kelompok. 

Sehingga dalam proses pembuatannya mahasiswa 

bekerja sama dengan kelompoknya. Dalam hal ini 

dapat pula dikatakan mahasiswa hanya terampil 

dalam menggunakan prosedur praktikum yang 

dapat mengukur variabel dengan tepat, namun 

secara praktek mahasiswa tidak mampu 

melakukan praktikum dengan baik sehingga KPS 

mendefinisikan variabel secara operasional tidak 

muncul dalam diri mahasiswa. 

 

b. Keterampilan proses sains mengukur 

Berdasarkan hasil analisis KPS mengukur 

mahasiswa pada praktikum Fisika Dasar I adalah 

tidak terampil. Diperoleh rata-rata skor KPS 

mengukur mahasiswa untuk semua materi 

praktikum pada Fisika Dasar I sebesar 1,94. KPS 

mengukur mahasiswa secara rata-rata tersebut 

tergolong tidak terampil dan ditunjukkan pula 

pada gambar 4. Menurut analisis penulis, ini 

disebabkan alat ukur tersebut tidak pernah 

mahasiswa gunakan. Selain itu juga kerumitan 

atau kesulitan mahasiswa dalam memahami 

tujuan praktikum, menyebabkan mahasiswa tidak 

mengukur variabel dengan tepat 

(kesalahanpemahaman konsep). Ini menyebabkan 

hasil observasi KPS mahasiswa tidak terampil.  

 
 

Gambar 4. Diagram hasil observasi KPS 

mengukur pada praktikum Fisika 

Dasar I 

Ketika wawancara penanya memberikan 

pertanyaan, “bagaimana cara menggunakan alat 

ukur dalam mengukur massa, panjang, gaya atau 

waktu?” Mahasiswa menjawab, “kalo jangka 

sorong itu, kan ada skala noniusnya berdempetan 

sama itu. Kalo mau mengukur diameter skala 

noniusnya digeser, sambil dilihat berapa skala 

utamanya berapa skala noniusnya kan dalam 

sentimeter nanti diubah ke dalam milimeter nanti 

ditambahin skala noniusnya.” Penjelasan 

mahasiswa tersebut lebih mengarah kepada cara 

membaca hasil pengukuran pada praktikum 

jangka sorong. Penanya mengulangi pertanyaan 

kembali dan mahasiswa berfikir sejenak dan 

berkata, “lupa kak.” 

Berdasarkan hasil wawancara seluruh 

responden, kebanyakan mahasiswa tidak memiliki 

pengalaman menggunakan alat ukur dan hanya 

sedikit mahasiswa yang mau mencari informasi 

cara menggunakan alat ukur dari youtube atau 

membaca buku. Kurangnya pengetahuan dan 
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pengalaman menjadi salah satu penyebab 

rendahnya KPS mengukur mahasiswa Pendidikan 

Fisika angkatan 2016.  

 
 

Gambar 5. Diagram hasil dokumentasi KPS 

mengukur pada praktikum Fisika 

Dasar I 

Berdasarkan hasil dokumentasi, rata-rata 

skor mhasiswa 3,23 menunjukkan KPS mengukur 

mahasiswa terampil dan dibuktikan pula dari 

gambar 5 bahwa ada 62% mahasiswa 

berketerampilan sangat terampil. Hal ini serupa 

dengan pembahasan pada KPS mendefinisikan 

variabel secara operasional di atas, terdapat 

beberapa hal yang memperngaruhi baiknya hasil 

dokumentasi yang berupa laporan mahasiswa. 

Pertama, waktu pengumpulan laporan praktikum. 

Kedua, banyaknya sumber yang diperoleh. Ketiga, 

data yang diperoleh merupakan data kelompok. 

Dari analisis dokumemtasi, mahasiswa dapat 

dikatakan terampil dalam KPS mengukur ini 

yaitu, terampil dalam hal memilih alat dan bahan 

praktikum yang digunakan sehingga mahasiswa 

memahami kegunaan setiap alat ukur. 

c. Keterampilan proses sains memproses dan 

memperoleh data 

Dalam KPS memperoleh dan memproses 

data mahasiswa tergolong sangat tidak terampil 

untuk semua materi praktikum dalam Fisika Dasar 

I dengan skor rata-rata hasil observasi mahasiswa 

1,34 dan ditunjukkan pula pada gambar 5 bahwa 

semua mahasiswa sangat tidak terampil. 

Berdasarkan analisis yang penulis dari perolehan 

data observasi mahasiswa, menunjukkan bahwa 

mahasiswa hanya membuat tabel data. Tabel yang 

dibuat hanya mengisi untuk 2 kali pengulangan 

perolehan data, padahal dalam prosedur praktikum 

menuntut untuk pengulangan sebanyak 5 kali. 

Mahasiswa juga tidak membuat grafik data untuk 

menjelaskan hubungan antar variabel, sehingga 

data hanya mengisi kolom masing-masing 

variabel tanpa mahasiswa ketahui hubungan 

antara keduanya.  

 
Gambar 6. Diagram hasil observasi KPS 

memperoleh dan memproses data 

pada praktikum Fisika Dasar I 

 

Dari hasil wawancara seluruh responden 

diperoleh penyebab kenapa mahasiswa sangat 

tidak terampil dalam KPS ini. Hal ini dikarenakan 

pangalaman dalam memproses data atau 

menyajikan data praktikum mahasiswa sangat 

minim/sedikit. Walaupun mahasiswa didukung 

dengan pengalaman praktikum saat di SMA, 

mahasiswa hanya menyajikan data dalam bentuk 

tabel saja. Lagipula tabelnya telah disediakan oleh 

guru mata pelajaran, sehingga mahasiswa tidak 

berinisiatif sendiri membuat tabel data atau grafik.  

 

Gambar 7. Diagram hasil dokumentasi KPS 

memperoleh dan memproses data pada 

praktikum Fisika Dasar I 

Untuk hasil dokumentasi, data hasil 

analisis yang diperoleh penulis menunjukkan 
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bahwa, mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 

2016 memiliki KPS memperoleh dan memproses 

data dengan skor rata-rata sebesar 2,5 yang 

tergolong dalam kategori tidak terampil. Pada 

gambar 7.  

Dari semua hasil teknik pengumpulan 

data (wawancara, observasi dan dokumentasi) 

menunjukan keserasian data. Dengan demikian 

penulis telah menarik kesimpulan bahwa untuk 

KPS memperoleh dan memproses data mahasiswa 

Pendidikan Fisika angkatan 2016 sangat tidak 

terampil. 

 

d. Keterampilan proses sains membuat tabel 

data 

Berdasarkan hasil analisis temuan 

menunjukkan bahwa, KPS membuat tabel data 

mahasiswa tergolong sangat tidak terampil.  

 
Gambar 8. Diagram hasil observasi KPS membuat 

tabell data pada praktikum Fisika 

Dasar I 

Didukung dari hasil observasi KPS 

membuat tabel mahasiswa memiliki skor rata-rata 

sebesar 1,54 yang tergolong kedalam kategori 

sangat tidak terampil. Dalam analisis penulis, ini 

serupa dengan pembahasan pada KPS 

memperoleh dan memproses data di atas. 

Mahasiswa dalam membuat tabel hanya mengisi 

tabel dengan 2-3 kali pengulangan perolehan data, 

sedangkan dalam prosedur seharusnya dilakukan 

sebanyak 5 kali pengulangan. Dalam observasi 

proses praktikum mahasiswa dilakukan dengan 

berkelompok, sehingga tabel data yang dibuat 

mahasiswa ada yang diperoleh dari melihat hasil 

teman sekelompok. Lagi pula dalam buku 

penuntun praktikum juga telah tersedia tabel data 

yang dapat mempermudah mahasiswa membuat 

tabel. 

Pada saat penanya mengajukan 

pertanyaan, “mengapa menyajikan data dalam 

bentuk tabel?” Jawaban dari seorang mahasiswa, 

“biar lebih mudah dipahami, tapi kami dak tahu 

cara membuat.” Hal ini mendukung hasil 

observasi bahwa hasil wawancara yang 

menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang 

tidak memiliki pengalaman membuat tabel data 

praktikum, namun mahasiswa tersebut memiliki 

pengetahuan dalam membuat tabel dari pelajaran 

teori atau lainnya.  

 

Gambar 9. Diagram hasil dokumentasi KPS 

membuat tabel data pada praktikum 

Fisika Dasar I 

 Sedangkan hasi analisis dokumentasi 

mahasiswa menunjukkan kategori terampil 

dengan skor rata-rata 2,96, hal ini dikarenakkan 

banyak faktor yang mempengaruhi nilai laporan 

mahasiswa. Pertama, waktu pengumpulan laporan 

praktikum. Waktu yang diberikan untuk 

pengumpulan laporan ada 1 minggu atau kurang. 

Kedua, banyaknya sumber yang diperoleh. 

Mahasiswa dituntut untuk membuat laporan yang 

baik, maka dari itu berbagai usaha dilakukan agar 

hasil laporan yang diperoleh baik salah satunya 

dengan memperbanyak sumber referensi. Ketiga, 

data yang diperoleh merupakan data kelompok. 

Sehingga dalam proses pembuatannya mahasiswa 

bekerja sama dengan kelompoknya.  

 
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Keterampilan Proses 

Menurut Gladys U. Jack (2013), 

rendahnya KPS dapat disebabkan rendahnya latar 

belakang sains dan minimnya prasarana 

laboratorium. Sedangkan pendapat Ekene dan 

Ifeoma (2011), rendahnya KPS disebabkan buku 

satu-satunya pedoman dalam pembelajaran. 

Selanjutnya menurut Chaguna dan Yango (2008), 

dikarenakan administrasi LPTK belum 

menginisiasikan pembelajran kontekstual. Lalu 

menurut Sukarno, dkk (2013), disebabkan karena 

kegiatan pembelajaran yang menekankan 
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penguasaan konsep dan belum mengeksplorasi 

KPS mahasiswa (Rahmasiwi, dkk., 2015:2). 

Berdasarkan hasil penelitian KPS 

(mendefinisikan variabel secara operasional, 

mengukur, memperoleh dan memproses data, dan 

membuat tabel data) mahasiswa masih tergolong 

tidak terampil atau bahkan sangat tidak terampil. 

Maka dari itu peneliti ingin memaparkan faktor 

yang mempengaruhi rendanya KPS mahasiswa 

Pendidikan Fisika.   

Peneliti menemukan faktor yang mempengaruhi 

KPS dari analisis hasil wawancara bahwa 

mahasiswa tidak punya pengalaman awal saat 

melakukan praktikum Fisika Dasar I atau tidak 

memiliki latar belakang sains yang baik. 

Sedangkan berdasarkan analisis hasil observasi, 

mahasiswa dalam melakukan praktikum banyak 

yang tidak mengetahui konsep dalam praktikum 

atau tidak memiliki pengetahuan. Seperti 

mendefinisikan variabel yang akan diukur, ada 

sebagian mahasiswa yang salah dalam mengukur 

variabel dan salah cara menggunakan alat 

ukurnya. Hal ini juga sesuai dengan pendapat 

Nuryani bahwa, keterampilan proses merupakan 

keterampilan yang melibatkan keterampilan 

kognitif atau intelaktual, manual dan sosial. 

Keterampilan kognitif atau intelektual terlibat 

karena mahasiswa melakukan keterampilan 

menggunakan pikirannya atau pengetahuannya 

(Oviana, 2013:130). Selanjutnya, saat observasi 

dilakukan ternyata alat-alat praktikum yang 

tersedia tidak memadai dengan jumlah 

mahasiswa, yaitu satu alat praktikum digunakan 

untuk lima orang praktikan. Hal ini menyebabkan 

mahasiswa tidak dapat melakukan praktikum 

secara lebih mendalam. Kemudian pedoman 

praktikum yang masih tidak mendukung untuk 

terlatihnya keterampilan proses sains mahasiswa, 

seperti membuat tabel data, dalam pedoman 

praktikum telah tersedianya tabel data yang dapat 

menyebabkan mahasiswa tidak akan berpikir 

kreatif untuk membuat tabel data sendiri. 

 

Simpulan dan Saran 

 

Simpulan 

Keterampilan Proses Sains (KPS) 

mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Jambi 

angkatan 2016 pada Praktikum Fisika Dasar I 

tergolong sangat tidak terampil. Pada KPS 

mendefinisikan variabel secara opersional 

mahasiswa memiliki keterampilan yang sangat 

tidak terampil dengan rata-rata skor mahasiswa 

dari hasil observasi sebesar 1,74, hasil 

dokumentasi sebesar 3,02 dan hasil wawancara 

dinyatakan sangat tidak terampil. Pada KPS 

mengukur mahasiswa tergolong tidak terampil 

dengan memperoleh skor rata-rata KPS dari hasil 

observasi sebesar 1,94, hasil dokumentasi 3,23 

dan hasil wawancara dinyatakan tidak terampil. 

Untuk KPS memperoleh dan memproses data 

mahasiswa tergolong sangat tidak terampil 

diperoleh skor rata-rata mahasiswa pada hasil 

observasi sebesar 1,34 dan hasil dokumentasi 2,5 

serta hasil wawancara juga dinyatakan tidak 

sangat terampil. Sedangkan KPS membuat tabel 

data mahasiswa tergolong sangat tidak terampil. 

Pada KPS membuat tabel data mahasiswa 

memperoleh skor rata-rata hasil observasi sebesar 

1,54 dan hasil dokumentasi 2,96, serta hasil 

wawancara dinyatakan bahwa mahasiswa tidak 

terampil. 

Berdasarkan KPS mahasiswa yang 

tergolong sangat tidak terampil, maka diperoleh 

faktor yang memperngaruhi KPS mahasiswa. 

Pertama, pengalaman awal mahasiswa sebelum 

praktikum Fisika Dasar masih sedikit. Kedua, 

pengetahuan mahasiswa tentang konsep dalam 

materi praktikum. Ketiga, ketersediaan alat-alat 

pratikum. Keempat, pedoman praktikum yang 

tidak melatih KPS. 

 

Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis, yaitu: 

1. Perlunya optimalisasi kegiatan praktikum 

yaitu dengan penambahan jam praktikum dan 

alat-alat praktikum. Mahasiswa tidak hanya 

melakukan praktikum sesuai penuntun 

praktikum namun, mahasiswa dapat 

melakukan praktikum lebih mendalam. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, KPS mahasiswa 

yang sangat tidak terampil. Sebaiknya 

dilakukan penelitian yang mengarah pada 

peningkatan KPS, misalnya pengembangan 

alat ukur dan penuntun praktikum dengan 

penggunaan model pembelajaran yang 

menunjang KPS mahasiswa seperti model 

inkuiri dan diskoveri. 

3. Bagi penelitian yang ingin mendeskirpsikan 

KPS mahasiswa, sebaiknya untuk 

pengambilan data KPS mahasiswa dilakukan 

pada saat mahasiswa melakukan ujian 

praktikum, dimana mahasiswa melakukan 

praktik secara individual. Hal ini dapat 

dijadikan alternatif lain untuk  melihat bahwa 

mahasiswa memiliki KPS. 
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