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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan proses sains (observasi, prediksi, klasifikasi 

dan kesimpulan) mahasiswa pendidikan fisika UNJA pada kegiatan praktikum fisika dasar 1 dan 

faktor yang mempengaruhi keterampilan proses sains mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survei. Peneliti mendeskripsikan secara kuantitatif (angka) beberapa kecenderungan, 

perilaku, atau opini dari suatu populasi dengan meneliti sampel. Hasil penelitian menunjukkan 

mahasiswa berketerampilan proses sains (observasi, prediksi, klasifikasi dan kesimpulan) sangat tidak 
baik. Dari hasil observasi diketahui mahasiswa memiliki rata-rata skor KPS yaitu: rata-rata skor KPS 

observasi 1,45; rata-rata skor KPS prediksi 1,60; rata-rata skor KPS klasifikasi 1,59; dan rata-rata skor 
KPS kesimpulan 1,62. Pada hasil Dokumentasi, mahasiswa memiliki rata-rata skor KPS yaitu: rata-

rata skor KPS observasi 3,08; rata-rata skor KPS prediksi 1; rata-rata skor KPS klasifikasi 2,95 dan 

rata-rata skor KPS kesimpulan 2,76. Faktor yang mempengaruhi keterampilan proses sains mahasiswa 
yaitu pengalaman mahasiswa dalam praktikum fisika di SMA/MAN dan pengetahuan keterampilan 

proses sains. 

 
 Kata kunci: keterampilan proses sains, praktikum fisika dasar 1 

Pendahuluan 
 
 Kurikulum 2013 merupakan salah satu 

kurikulum yang digunakan di Sekolah. 
Menurut Permendikbud No. 59 Tahun 2014, 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dapat 

menghasilkan insan Indonesia yang produktif, 
kreatif, inovatif, afektif. Dalam mencapai hal 

tersebut, Kemendikbud  menyatakan bahwa 
proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

pun perlu diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, 
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif. 

. Keaktifan peserta didik dapat dicapai 
dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik  
mata pelajaran. Untuk mata pelajaran Fisika, 

pendekatan pembelajaran keterampilan proses 

dapat digunakan. Hal ini dikarenakan 
pendekatan keterampilan proses sains telah 

terintegrasi dengan dengan pendekatan 
saintifik (Lampiran Permendikbud No 59, 

2014: 908).  

 Menurut Funk (Radjijanti), 
keterampilan proses sains (Science Processes 

Skill) mencakup hal-hal yang dilakukan oleh 

ahli-ahli sains dalam mereka belajar dan 
melakukan penyelidikan (inkuiri) (Kurniawan 

dan Fadloli, 2016: 412).  

 Keterampilan proses sains terdapat 
dua macam yaitu keterampilan proses sains 

dasar dan keterampilan proses sains integrasi. 

Keterampilan proses sains dasar merupakan  
hal yang dilakukan orang dalam sains. Sesuai 

dengan pernyataan Rezba dkk (1995), what 
people do when they do science. Selain itu, 

Rezba dkk (1995) juga menyatakan while 

learning the basic science process skill, you 
too wil be an active learner. Dari pernyataan 

tersebut diketahui bahwa keterampilan proses 

sains dasar dapat menjadikan seseorang 
menjadi pembelajar yang aktif sedangkan 

keterampilan proses sains integrasi merupakan 
keterampilan mengenai bagaimana sesuatu hal 

bekerja dan dapat dijawab pertanyaan melalui 

desain dan pelaksanaan eksperimen. Sesuai 
dengan pernyataan Rezba dkk (1995), students 

are learning the integrated science process 
skills, they inquire about how thins work and 

thhey seek answer to their own question by 

designing and conducting experiments. 
Dengan demikian keterampilan proses sains 
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integrasi merupakan pengembangan dari 

keterampilan proses sains dasar. 
 Keterampilan proses sains dasar ada 6, 

yaitu observasi, klasifikasi, mengukur, 
menyimpulkan, mengkomunikasikan dan 

memprediksikan. Sesuai dengan pernyataan 

Rezba dkk (1995), They use their senses to 
observe object and events and they look for 

patterns in those observations. They classify to 

form new concepts by searching for 
similarities and differences. Orally and in 

writing, they communicate what they know and 
are able to do. To quantify descriptions of 

objects and  events, they measure. They infer 

explanations and willingly change their 
inferences as new information becomes 

available. And they predict possible outcomes 

before they are actually observed. 
 Rezba dkk menyatakan bahwa, 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 (1995:1). Dari pernyataan tersebut 
diketahui bahwa pengajar pendekatan 

keterampilan proses perlu belajar terlebih 

dahulu sebelum melakukan pengajaran 
terhadap peserta didik. Hal ini mengisyaratkan 

bahwa guru fisika juga perlu belajar 
keterampilan proses sains agar mampu 

memenuhi tuntutan kurikulum 2013. Belajar 

keterampilan proses sains perlu dilakukan pula 
oleh mahasiswa pendidikan fisika sebagai 

calon guru. Termasuk pula mahasiswa 

pendidikan fisika Universitas Jambi.  
 Akani menuturkan bahwa this should 

be done through regular and properly guided 

laboratory work as well as regular assesment 

of science process skill (2015:100). Dari 

pernyataan Akani, diketahui bahwa 

keterampilan proses sains mahasiswa dapat 

dibentuk di bangku perguruan tinggi melalui 

kegiatan praktikum. National Science Teacher 

Association Handbook  juga  menyatan hal 

yang sama bahwa laboratory activities 

enhance student performance in the following 

domain process skills (Kujawinski, 1997: 9). 

 Sebelum dilakukan tindakan 
pengajaran keterampilan proses sains, ada 

baiknya diketahui terlebih dahulu keterampilan 
proses sains awal mahasiswa sehingga dapat 

dilakukan tindakan pengajaran yang tepat. 

Keterampilan proses sains mahasiswa 
Pendidikan Fisika UNJA pada praktikum 

Fisika dasar 1 belum pernah diteliti. Maka dari 

itu, penulis bertujuan melakukan penelitian 
keterampilan proses sains mahasiswa 

Pendidikan Fisika Universitas Jambi pada 
kegiatan praktikum Fisika Dasar 1 dan faktor 

yang mempengaruhi keterampilan proses sains 

mahasiswa. Hal ini dilakukan agar pembaca 
memperoleh pengetahuan mengenai 

keterampilan proses sains mahasiswa 

Pendidikan Fisika Universitas Jambi pada 
kegiatan praktikum Fisika Dasar 1 dan hasil 

penelitian ini dapat dijadikan dasar peninjauan 
oleh praktisi Pendidikan Fisika Universitas 

Jambi dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran yang melatih keterampilan 
proses sains mahasiswa. 

 Pada penelitian ini, difokuskan pada 

empat keterampilan proses sains yaitu 
keterampilan proses sains (observasi, prediksi, 

klasifikasi, dan kesimpulan). Keterampilan 
proses sains observasi merupakan 

keterampilan proses sains dasar yang 

digunakan untuk mengembangkan 
keterampilan proses lainnya. Sesuai dengan 

Pernyataan (Rezba dkk, 1995:3) ability to 

observe is the most basic skill in science and is 
essential to the development of other science 

process skill such as inferring, 
communicating, predicting, measuring, and 

classifying. 

 Keterampilan proses sains prediksi 
penting karena dapat memanfaatkan pola-pola 

hasil pengamatan untuk mengungkapkan 

kemungkinan yang terjadi sebelum dilakukan 
pengamatan. Prediksi memanfaatkan pola-pola 

hasil pengamatan, sehingga dapat diungkapkan 
kemungkinan keadaan yang akan terjadi 

sebelum dilakukan pengamatan. Sesuai dengan 

pendapat Rezba dkk (1995:89), bahwa order 
in our environment permits us to recognize 

patterns and to predict from the patterns what 

future observations will be.  
 Keterampilan proses sains klasifikasi 

perlu karena dapat dilakukan pengelompokan 
data berdasarkan jenis data sehingga 

membantu dalam pembentukan konsep. Sesuai 

dengan pendapat Rezba dkk (1995:27) We 

impose order by observing similarities, differences, 

and interrelationships and by grouping object 

accordingly to suit some purpos. ... Further, it is 
important to remember that classification is the 

process skill central to concept formation. 
 Keterampilan proses sains kesimpulan 

perlu dilakukan karena merupakan bentuk 
apresiasi baik terhadap lingkungan ketika 
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mampu menjelaskan apa yang terjadi di sekitar 

kita. Sesuai dengan pernyataan Rezba dkk 
bahwa we have better appreciation of our 

environment when we are able to interpret and 
explain things happening around us.  
(1995:69).                                                                   

 Empat keterampilan proses sains 
tersebut perlu dilakukan dalam kegiatan 

praktikum fisika dasar. Hal ini dilakukan agar 

mahasiswa dapat berperan aktif dalam belajar. 
Keaktifan mahasiswa menyebabkan 

pengetahuan  fisika dihayati dan diingat lama 

oleh mahasiswa. Selain itu, mahasiswa kelak 

dapat menjadi guru fisika yang mampu 

menciptakan pembelajaran fisika dengan 
pendekatan keterampilan proses sains dan 

sesuai dengan tuntutan pembelajaran fisika 
dalam kurikulum 2013.  

 Keterampilan proses sains dapat 

dinilai dengan cara observasi. Kujawinski 
menyatakan bahwa student behaviors may be 

observed by the teacher and noted on a 

checklist (Kujawinski, 1997: 12). Kujawinski 
telah melakukan penelitian mengenai 

Assesment and evaluation of science process 
skill in secondary school biology laboratories 

menggunakan lembar obsersvasi.  

Ballanay dan Elnor juga melakukan 
penelitian mengenai penilaian keterampilan 

proses sains peserta didik menggunakan 

lembar observasi. Sesuai dengan pernyataan 
Ballanay dan Elnor (2015: 27), the list of 

names of the student was coded to observe 
confidentially in manipulating data. 

Selain menggunakan observasi, 

wawancara dapat digunakan untuk mencari 
tahu keterampilan proses sains seseorang. 

Sesuai dengan pernyataan Rauf dkk (2013), 

two main methods of collecting data were 
through observation and interview. Rauf telah 

melakukan penelitian mengenai pengajaran 
berulang mengenai keterampilan proses sains 

di sebuah ruang kelas sains. 

Penilaian keterampilan proses sains 
dapat dilakukan pula dengan cara menilai 

laporan praktikum. Widayanto menyatakan 

bahwa pada tahap refleksi penelitian 
dilakukan analisis laporan praktikum yang 

dibuat peserta didik. Hal ini dilakukan untuk 
rmengetahui keterampilan proses sains peserta 

didik (Widayanto, 2009:3). 

Dengan demikian, penulis 
mengumpulkan data keterampilan proses sains 

mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas 

Jambi dengan cara observasi, wawancara dan 

penilaian laporan.  

Metode Penelitian 

 
Jenis penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian 

kuantitatif. Dan metode yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan metode survei. 

Lawrence menyatakan bahwa penelitian survei 

adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian 
survei, peneliti menanyakan ke beberapa orang 

(yang disebut dengan responden) tentang 
keyakinan, pendapat, karakteristik suatu obyek 

dan perilaku yang telah lalu atau sekarang. 

Penelitian survei berkenaan dengan pertanyaan 
tentang keyakinan dan perilaku dirinya sendiri 

(Sugiyono, 2013:80).  

 
Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 
september hingga oktober tahun ajaran 

2016/2017 di laboratorium fisika Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Jambi.  

 

Target/Subjek Penelitian 
Dalam pelaksanaan penelitian, penulis 

menentukan sampel menggunakan metode 
purposive sampling. Adapun kriteria yang 

digunakan dalam pemilihan sampel adalah 

mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 
dan asal sekolah. Subjek dalam penelitian ini 

adalah 61 mahasiswa Pendidikan Fisika 

Universitas Jambi angkatan 2016 yang 
mengikuti praktikum Fisika Dasar 1.  

 
Prosedur 

Prosedur yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah prosedur yang digunakan 
dalam penelitian kuantitatif menggunakan 

metode survei yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2013:82): 
 

  

 

 

 

 

 

Latar Belakang Masalah 

dan Rumusan Masalah 

Landasan Teori Populasi 

Sampel Pembuatan Instrumen 

Pengumpulan Data 
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Gambar 1 Langkah-Langkah Penelitian 

Kuantitatif: Survei 
 

Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan 

Data 
 Data yang diperoleh dalam penelitian 

ini adalah data kuantitatif berupa angka. Data 
dikumpulkan dengan cara wawancara, 

observasi dan penilaian laporan praktikum. 

Wawancara dilakukan sebelum mahasiswa 
Pendidikan Fisika angkatan 2016 sebelum 

melakukan praktikum. Observasi dilakukan 

saat mahasiswa melakukan praktikum Fisika 
Dasar 1 di laboratorium. Penilaian laporan 

praktikum dilakukan setelah mahasiswa 
mengumpulkan laporan.  

Dalam pengumpulan data, penulis 

menggunakan instrumen. Pada instrumen 
observasi dan penilaian laporan, penulis 

menggunakan skala Likert empat. Skala Likert 

yang digunakan adalah skala empat karena 
Widoyoko (2014:104) menyatakan, skala 

Likert empat tidak memberi peluang bagi 
pengamat untuk menentukan keterampilan 

proses sains mahasiswa netral. 

 Skala Likert empat pada lembar 
observasi dan lembar penilaian keterampilan 

proses sains mahasiswa pada laporan 

praktikum memiliki keterangan yaitu sangat 
tidak baik, tidak baik, baik, dan sangat baik. 

Maka dibutuhkan klasifikasi skor pula 
terhadap hasil observasi dan hasil penilaian 

laporan yang diperoleh mahasiswa. Klasifikasi 

skor dibuat untuk empat keterampilan proses 
sains (observasi, prediksi, klasifikasi, dan 

kesimpulan).  

 
Teknik Analisis Data 

 Sebelum melakukan klasifikasi skor,. 
Skor dari hasil observasi dan hasil penilaian 

laporan yang diperoleh dibuat menjadi rata-

rata skor dengan rumus:  
 
                
                             

                 
 

 Dari rata-rata skor yang telah 

diperoleh, diketahui bahwa rata-rata skor 
tertinggi adalah 4 dan rata-rata skor terendah 

adalah 1. Karena kelas interval ada 4 (sangat 
baik, baik, tidak baik dan sangat tidak baik), 

maka jarak interval skor hasil observasi 

keterampilan proses sains dapat dicari dengan 
rumus yang dinyatakan oleh Widoyoko 

(2014:110), 

 
                  

 
                            

                     
 

Maka,   

               
   

 
 

                   . 

 
Dengan demikian  klasifikasi interval skor 

hasil observasi dan hasil penilaian laporan 

adalah: 

Tabel 3.2  Klasifikasi Skor Keterampilan 

Proses Sains 

Interval Skor  Klasifikasi Skor 

1,00-1,75 Sangat Tidak Baik 

1,76-2,51 Tidak Baik 

2,52-3,26 Baik 

3,27-4,01 Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel klasifikasi skor di 
atas, jumlah mahasiswa pada setiap klasifikasi 

skor keterampilan proses sains dapat diketahui. 

Penulis menyajkan data jumlah mahasiswa 
tersebut dalam tabel.   Setelah diperoleh data 

jumlah mahasiswa pada tiap klasifikasi skor, 

selanjutnya penulis mengubah data tersebut 
menjadi persentase. Adapun rumus yang 

digunakan adalah: 
          

 
                                         

                        
 

 

Penulis menyajikan data persentase 

setiap klasifikasi skor keterampilan proses 
sains (sangat tidak baik, tidak baik, baik dan 

sangat baik) pada keterampilan proses sains 
mahasiswa (observasi, prediksi, klasifikasi, 

dan kesimpulan) dalam bentuk diagram 

lingkaran.  
 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Keterampilan Proses Sains  Mahasiswa 

Pendidikan Fisika Universitas Jambi pada 

Kegiatan Praktikum Fisika Dasar 1 

Analisis Data 

Pengumpulan Data 

Simpulan dan Saran 
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Berikut ini adalah hasil observasi dan 

penilaian laporan praktikum keterampilan 
proses sains (observasi, prediksi, klasifikasi 

dan kesimpulan) mahasiswa Pendidikan Fisika 
Universitas Jambi pada Kegiatan Praktikum 

Fisika Dasar 1.  

 
a. Keterampilan Proses Sains Observasi 

Data jumlah mahasiswa pada tiap 

kategori keterampilan proses sains observasi 
disajikan dalam bentuk persentase pada 

diagram lingkaran. Data disajikan dalam  
bentuk diagram lingkaran agar pembaca 

mudah memahami perbedaan persentase pada 

tiap kategori keterampilan proses sains. 
Diagram hasil observasi keterampilan proses 

sains observasi mahasiswa pada praktikum 

Fisika Dasar 1 terdapat pada gambar 2. 

 
Gambar 2 Hasil Observasi KPS Observasi 

Mahasiswa pada Praktikum 
Fisika Dasar 1 

  
Diagram hasil penilaian keterampilan proses 

sains observasi mahasiswa pada laporan 

praktikum Fisika Dasar 1 terdapat pada 
gambar 3. 

 

Gambar 3 Hasil Penilaian KPS Observasi 
pada Laporan Praktikum Fisika 

Dasar 1 
 

Berdasarkan analisa data hasil 

observasi pada praktikum fisika dasar 1 
diketahui bahwa rata-rata skor KPS observasi 

mahasiswa adalah 1,45. Angka tersebut 

menunjukkan KPS observasi mahasiswa 

berkategori sangat tidak baik. Berdasarkan 
diagram pada gambar 2, diketahui bahwa 98% 

mahasiswa memiliki KPS observasi sangat 
tidak baik. Dengan demikian mahasiswa 

memiliki KPS observasi sangat tidak baik 

secara praktik.  
Hal ini didukung pula dengan hasil 

wawancara terhadap mahasiswa, banyak 

mahasiswa yang menyatakan tidak pernah 
melakukan praktikum fisika (pengukuran)  

ketika di SMA/MAN dan tidak memiliki 
pengetahuan keterampilan proses sains. 

Pernyataan tersebut terbukti menyebabkan 

mahasiswa memiliki keterampilan proses sains 
observasi sangat tidak baik ketika praktikum 

fisika di Universitas Jambi.  

Rendahnya pengetahuan KPS 
mahasiswa termasuk pula KPS observasi 

diteliti oleh Kuniawan dan Fadloli (2016:414). 
Dari hasil mengukur kemampuan 

menggunakan KPS observasi mahasiswa 

diperoleh 59% mahasiswa memiliki nilai KPS 
yang rendah. Selain itu, Maknun juga 

memperoleh hasil penelitian KPS observasi 

mahasiwa pada praktikum Fisika Dasar. 
Maknun (2012:9) menyatakan bahwa tingkat 

penguasaan keterampilan esensial lab 
mahasiswa calon guru biologi dalam 

mengobservasi hanya dikuasai oleh 43,45%.  

 Hasil penilaian laporan praktikum 
yang diperoleh menunjukkan rata-rata skor 

KPS observasi mahasiswa pada praktikum 

fisika yaitu 3,08. Angka tersebut menunjukkan 
KPS observasi mahasiswa tergolong baik. Hal 

ini disebabkan dalam pembuatan laporan, 
mahasiswa memiliki cukup waktu untuk 

mengerjakan dan mencari sumber referensi 

sehingga laporan dapat dibuat dengan baik. 
Hal ini berbeda ketika mahasiswa melakukan 

praktikum fisika. Ketika melakukan praktikum 

fisika, waktu yang digunakan terbatas. Dengan 
demikian mahasiswa dapat memiliki 

keterampilan proses sains observasi kategori 
baik pada laporan praktikum fisika. Namun 

secara praktik, mahasiswa memiliki 

keterampilan proses sains sangat tidak baik.  

b. Keterampilan Proses Sains Prediksi  

Data keterampilan proses sains 
prediksi pada seluruh praktikum Fisika Dasar 

1 diperoleh dengan cara yang sama pada 

keterampilan proses sains observasi. Data 
persentase disajikan pula dalam bentuk 

diagram lingkaran agar pembaca mudah 

98% 

2% 
0% 

0% 

Hasil Observasi Keterampilan 

Proses Sains  Observasi pada 

Praktikum Fisika Dasar 1 
Sangat

Tidak Baik

Tidak Baik

Baik

Sangat

Baik

2% 15% 

34% 

49% 

Hasil Penilaian KPS Observasi 

pada Laporan Praktikum Fisika 

Dasar 1 
Sangat Tidak

Baik
Tidak Baik

Baik

Sangat  Baik
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memahami data yang diperoleh. Diagram hasil 

observasi keterampilan proses sains prediksi 
mahasiswa pada seluruh praktikum Fisika 

Dasar 1 terdapat pada gambar 4. 

 

Gambar 4 Hasil Observasi KPS Prediksi 

Mahasiswa pada Praktikum 

Fisika Dasar 1 
 

Selain itu, diagram keterampilan 

proses sains prediksi dinilai dari laporan 
praktikum juga disajikan dalam bentuk 

diagram. Diagram tersebut terdapat pada 
gambar 5. 

 

Gambar 5 Hasil Penilaian KPS Prediksi 

pada Laporan Praktikum 
Fisika Dasar 1 

 Dari hasil observasi diperoleh rata-rata 
skor KPS prediksi mahasiswa yaitu 1,60. 

Angka tersebut menunjukkan mahasiswa 

memiliki KPS prediksi sangat tidak baik 
secara praktik. Berdasarkan diagram pada 

gambar 4.28 , diketahui bahwa persentase 

jumlah mahasiswa berketerampilan proses 
sains prediksi sangat tidak baik adalah 80%. 

Hal ini sama dengan hasil penelitian 
Hamdiyati dan Kusnadi pada tahun 2007. 

Hamdiyati dan Kusnadi (2007:40) menyatakan 

bahwa “mahasiswa memiliki KPS prediksi 
dengan tingkat penguasaan yang kurang yaitu 

sebesar 32,94%.  

 Rendahnya KPS prediksi mahasiswa 

didukung dengan hasil wawancara yang 
menunjukan sebagian besar mahasiswa tidak 

pernah melakukan praktikum fisika ketika 
SMA/MAN dan tidak memiliki pengetahuan 

mengenai KPS prediksi. Ketika mahasiswa 

tidak memiliki pengalaman praktikum fisika 
maka mahasiswa tidak pula memiliki 

pengalaman membuat prediksi dalam 

praktikum fisika. Selain itu dari sisi 
pengetahuan, mahasiswa juga tidak 

mengetahui cara membuat prediksi.  
Ditinjau dari penilaian laporan 

praktikum, rata-rata skor KPS prediksi 

mahasiswa adalah 1. Angka tersebut 
menunjukkan KPS prediksi mahasiswa sangat 

tidak baik. Dengan demikian, dari hasil 

observasi, wawancara dan penilaian laporan 
dapat diketahui bahwa mahasiswa memiliki 

KPS prediksi sangat tidak baik. 
 

c. Keterampilan Proses Sains Klasifikasi 

Data keterampilan proses sains 
klasifikasi pada seluruh praktikum Fisika 

Dasar 1 diperoleh dengan cara yang sama pada 

keterampilan proses sains observasi dan 
prediksi. Data disajikan pula dalam bentuk 

diagram lingkaran. Diagram hasil observasi 
keterampilan proses sains klasifikasi 

mahasiswa pada seluruh praktikum Fisika 

Dasar 1 terdapat pada gambar 6. 

 
Gambar 6 Hasil Observasi KPS Klasifikasi 

Mahasiswa pada Praktikum 
Fisika Dasar 1 

 
Selain itu, diagram keterampilan 

proses sains klasifikasi dinilai dari laporan 

praktikum juga disajikan dalam bentuk 
diagram. Diagram tersebut terdapat pada 

gambar 7. 
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Gambar 7 Hasil Penilaian KPS Klasifikasi 

Mahasiswa pada Laporan 

Praktikum Fisika Dasar 1 
 

 Berdasarkan hasil observasi 
mahasiswa ketika praktikum diperoleh rata-

rata skor KPS klasifikasi  yaitu 1,59. Angka 

tersebut menunjukkan KPS klasifikasi 
mahasiswa tergolong sangat tidak baik. 

Berdasarkan diagram pada gambar 4.30, 

diketahui bahwa persentase jumlah mahasiswa 
berketerampilan proses sains klasifikasi sangat 

tidak baik adalah 84%. Hal ini didukung pula 
dengan data hasil wawancara yang 

menunjukkan sebagian besar mahasiswa tidak 

pernah melakukan praktikum fisika ketika di 
SMA/MAN dan memiliki pengetahuan KPS 

klasifikasi. Dengan demikian mahasiswa 

memiliki KPS klasifikasi dengan kategori 
sangat tidak baik. Rendahnya pengetahuan 

KPS mahasiswa termasuk pula KPS klasifikasi 
diteliti oleh Kuniawan dan Fadloli (2016:414). 

Dari hasil mengukur kemampuan 

menggunakan KPS observasi mahasiswa 
diperoleh 59% mahasiswa memiliki nilai KPS 

yang rendah. 

 Hasil penilaian laporan menunjukkan 
skor rata-rata KPS klasifikasi  mahasiswa 

adalah 2,95. Angka tersebut menunjukkan 
sebagian besar sampel mahasiswa memiliki 

KPS klasifikasi dengan kategori baik. Hal ini 

disebabkan dalam pembuatan laporan 
praktikum fisika, sampel memiliki waktu yang 

cukup sehingga dapat menambah pengetahuan 

melalui sumber referensi. Selain itu, hasil 
wawancara terhadap mahasiswa juga 

menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki 
pengetahuan KPS klasifikasi. Dengan 

demikian sampel mahasiswa pantas dikatakan 

memiliki KPS klasifikasi yang baik pada 
laporan praktikum fisika. Namun secara 

praktis atau ketika melakukan praktikum 

fisika, mahasiswa memiliki KPS klasifikasi 

dengan kategori sangat tidak baik. Hal ini 

dikarenakan waktu yang digunakan ketika 
praktikum terbatas dan sampel juga tidak 

memiliki pengalaman praktikum fisika ketika 
SMA/MAN, sehingga sampel membutuhkan 

banyak waktu untuk melakukan praktikum. 

Maka mahasiswa memiiki KPS klasifikasi 
sangat tidak baik pada praktikum fisika dasar 

1. 

 
d. Keterampilan Proses Sains Kesimpulan 

Data keterampilan proses sains 
kesimpulan pada seluruh praktikum Fisika 

Dasar 1 diperoleh dengan cara yang sama pada 

keterampilan proses sains observasi prediksi, 
dan klasifikasi. Data disajikan pula dalam 

bentuk diagram lingkaran. Diagram hasil 

observasi keterampilan proses sains klasifikasi 
mahasiswa pada seluruh praktikum Fisika 

Dasar 1 terdapat pada gambar 8. 

Selain itu, diagram keterampilan 

proses sains kesimpulan dinilai dari laporan 

praktikum juga disajikan dalam bentuk 
diagram. Diagram tersebut terdapat pada 

gambar 9. 
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Gambar 9 Hasil Penilaian KPS Kesimpulan 

Mahasiswa pada Laporan 
Praktikum Fisika Dasar 1 

  

 Analisa hasil observasi terhadap 
mahasiswa menghasilkan skor rata-rata KPS 

kesimpulan sebesar 1,62. Angka tersebut 

menunjukkan sebagian besar mahasiswa 
memiliki KPS kesimpulan kategori sangat 

tidak baik. Berdasarkan diagram pada gambar 
4.32 , diketahui bahwa persentase jumlah 

mahasiswa berketerampilan proses sains 

kesimpulan sangat tidak baik adalah 90%. Hal 
tersebut didukung dengan hasil wawancara 

yang menunjukkan sebagian besar mahasiswa 
tidak pernah melakukan praktikum fisika 

ketika di SMA/MAN dan tidak memiliki 

pengetahuan KPS kesimpulan.  
 Dari sisi pengetahuan, mahasiswa juga 

tidak mengetahui cara menganalisis data agar 

diperoleh kesimpulan. Dengan demikian, 
mahasiswa memiliki KPS kesimpulan sangat 

tidak baik pada praktikum fisika. Rendahnya 
KPS kesimpulan mahasiswa pada praktikum 

juga diperoleh dalam penelitian Akani. Akani 

(2015:99) menyatakan  bahwa the student 
showed low level possession of inference 

skills. 

 Hasil penilaian laporan praktikum 
fisika menghasilkan skor rata-rata KPS 

kesimpulan mahasiswa sebesar 2,76. Angka 
tersebut menunjukkan mahasiswa memiliki 

KPS kesimpulan dengan kategori baik pada 

laporan praktikum fisika. Hal itu pantas terjadi 
karena dalam pembuatan laporan, mahasiswa 

memiliki waktu yang cukup untuk 

mengerjakan laporan. Selain itu, mahasiswa 
dapat mencari sumber referensi sebanyak 

mungkin. Hal ini berbeda sekali saat 
melakukan praktikum fisika. Pada saat 

praktikum, mahasiswa memiliki waktu 

terbatas untuk praktikum. Ditambah pula, 
sebelumnya mahasiswa tidak memiliki 

pengalaman praktikum fisika ketika di 

SMA/MAN sehingga tidak memiliki 
pengalaman membuat kesimpulan praktikum. 

Dengan demikian, mahasiswa memilliki KPS 
kesimpulan sangat tidak baik pada praktikum 

fisika. 

 
2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi 

Keterampilan Proses Sains Mahasiswa 

 Berdasarkan hasil wawancara dan 
observasi dapat diketahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi keterampilan proses sains 
mahasiswa. Adapun faktor yang 

mempengaruhi adalah pengalaman mahasiswa 

dalam praktikum fisika dasar 1 dan 
pengetahuan mengenai keterampilan proses 

sains. Pengalaman mahasiswa turut 

mempengaruhi mahasiswa ketika praktikum 
fisika dasar 1. Pengaruh tersebut terlihat dari 

kegugupan mahasiswa dalam melakukan 
praktikum fisika sehingga sebagian besar 

mahasiswa melakukan percobaan beberapa 

kali karena gagal. 
 Pengetahuan awal mengenai konsep 

fisika dan KPS pada diri mahasiswa sebelum 

praktikum akan menjadi dasar dalam 
pembentukan keterampilan proses sains. 

Pentingnya pengetahuan awal dalam 
pembentukan pemahaman yang lebih tinggi 

sesuai dengan pernyata Myers dan Jamers 

(2006) menyatakan bahwa whereas it is 
understood that knowledge at the lower level 

is needed to form a strong foundation upon 

which to build, it is equally important to 
address knowledge and understanding at 

higher level.  
 Faktor lain selain pengalaman dan 

pengetahuan yang turut mempengaruhi 

keterampilan proses sains mahasiswa adalah 
alat-alat praktikum fisika yang kurang 

memadai. Bila alat-alat praktikum fisika yang 

digunakan memadai dalam satu kelompok atau 
dalam satu kelompok tidak hanya satu alat, 

maka dalam satu kelompok dapat dilakukan 
percobaan dengan cepat karena semua anggota 

kelompok tidak hanya menunggu satu alat 

praktikum.  
 Pentingnya alat praktikum dalam 

laboratorium dinyatakan oleh  Akani 
(2015:100) , ...the science programmes to have 

more practical (laboratory work) 

activities.They should also make adequate 
provisions for laboratory equipment and 

chemical to ensure that proper laboratory 

work takes place in the science laboratory. 

7% 
21% 

52% 

20% 

Hasil Penilaian KPS 
Kesimpulan pada Laporan 

Praktikum Fisika Dasar 1 

Sangat Tidak

Baik

Tidak Baik

Baik



9 
 

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa 

pentingnya pemenuhan peralatan labor 
sehingga kerja labor seperti praktikum dapat 

dilaksanakan di labor sains. 
 Prajoko dkk (2015:984) juga 

menyatakan bahwa some problems in learning 

lab lead science process skill of students are 
less than optimal. The main problem is the 

infrastructure of the lab science itself. Lab 

science activites should be done in 
laboratories and use the right equipment and 

lab material. Dari pernyataan tersebut 
diketahui bahwa beberapa masalah 

pembelajaran di labor mempengaruhi 

keterampilan proses sains siswa menjadi 
kurang. Masalah utaman adalah prasarana 

labor sains. Aktivitas labor sains dapat terjadi 

di laboratorium dengan menggunakan alat dan 
bahan labor.  Dengan demikian, prasarana 

labor dalah hal penting dalam pelatihan 
keterampilan proses sains. 

 Jack (2013:20) menyatakan, student’s 

attitude, laboratory adequacy and class size 
have great influence on student’s science 

process skill acquisition. Dari pernyataan 

tersebut, ruang laboratorium turut 
mempengaruhi pembentukan keterampilan 

proses sains di laboratorium.  
 Pada praktikum yang dilakukan di 

laboratorium, mahasiswa menggunakan 

penuntun praktikum yang telah menyediakan 
alat dan bahan yang diperlukan dan prosedur 

kerja yang dilakukan. penggunaan penuntun 

praktikum seperti kurang melatih keterampilan 
proses sains mahasiswa saat praktikum. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Myers dan Jamers 
(2006), students taught using the investigative 

laboratory approach or the subject matter 

approach to teaching had higher science 
process skill gain scores than student taught 

using the prespictive laboratory treatment 

level. 
 Dengan demikian latar belakang sains 

berupa pengalaman praktikum fisika; 
pengetahuan mengenai keterampilan proses 

sains dan fisika; dan prasarana laboratoium 

berupa alat-alat praktikum fisika dasar yang 
kurang memadai menjadi faktor-faktor yang 

mempengaruhi keterampilan proses sains 
mahasiswa. 

 

 
 

 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

 Berdasarkan hasil observasi diketahui 

bahwa rata-rata mahasiswa Pendidikan Fisika 
Universitas Jambi angkatan 2016 memiliki 

skor keterampilan proses sains (observasi, 

prediksi, klasifikasi dan kesimpulan) sebesar 
(1,45; 1,60; 1,59 dan 1, 62.). Angka tersebut 

menunjukkan keterampilan proses sains 

(observasi, prediksi, klasifikasi dan 
kesimpulan) mahasiswa tergolong sangat tidak 

baik.  
 Faktor yang mempengaruhi 

mahasiswa memiliki skor tersebut adalah 

sebagian besar mahasiswa tidak memiliki 
pengalaman dan pengetahuan mengenai 

praktikum fisika di SMA/MAN dan tidak 

memiliki pengetahuan mengenai keterampilan 
proses sains. Selain itu, alat-alat laboratorium 

yang kurang memadai. 
 

Saran 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
keterampilan proses sains mahasiswa masih 

tergolong sangat tidak baik sehingga penulis 

memberi saran kepada peneliti yang ingin 
melakukan penelitian sejenis selanjutnya untuk 

membuat penelitianmengenai peningkatan 
keterampilan proses sains mahasiswa 

Pendidikan Fisika Universitas Jambi angkatan 

2016.   
 Cara untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains mahasiswa tersebut 

dapat berupa pembuatan penuntun praktikum 
fisika dasar. Penuntun dibuat agar dapat 

memunculkan dan melatih keterampilan proses 
sains mahasiswa ketika praktikum seperti 

penuntun praktikum berbasis inkuiri.  

Daftar Pustaka 
 

DAFTAR RUJUKAN 

 

Akani, O. 2015. Levels of  Possession of 

Science Process Skills by Final Year 
Student of Colleges of Education in 

South-Eastern States of Nogeria. 

Journal of Eduacation and Practice, 
6 (27): 94-101.  

Ballanay, C. A. S., Roa, E. C. 2013. 
Assesment on Student Science 



10 
 

Process Skills: A Student –Centred 

Approach. International. Journal of 
Biology Education, (1): 24-44. 

 
Hamdiyati, Y., Kusnadi. 2007. Profil 

Keterampilan Proses Sains 

Mahasiswa Melalui Pembelajaran 
Berbasis Kerja Ilmiah pada 

Matakuliah Mikrobiologi. Journal 

Pengajaran MIPA, 10 (2): 36-42. 

Jack, G. U. 2013. The Influence of Identified 

Student and School Variables on 
Student’s Science Process Skills 

Acquisition. Journal of Education and 

Practice, 4 (5): 16-22.  

Kujawinski, D. B. 1997. Assesment and 

Evaluation of Science Process Skill 

in  Secondary School Biology 
Laboratories, Disertasi, University of 

Newyork, Buffalo 
Kurniawan, A., Fadloli. 2016. Profil 

Penguasaan Keterampilan Proses 

Sains Mahasiswa Program 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Universitas Terbuka., Proceeding 

Biology Education Conference, hal. 
410-419 

Lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan No. 59 Tahun 2014 

Tentang Kurikulum 2013 SMA/MA 

Maknun, D. 2012. Keterampilan Esensial dan 
Kompetensi Motorik Laboratorium 

Mahasiswa Calon Guru Biologi 

Dalam Kegiatan Praktikum Ekologi. 
Jurnal Scientiae Educatia. 1 (1) 

Myers, B. E., Dyer, J. E., 2006. Effects of 
Investigative Laboratory Instruction 

on Content Knowledge and Science 

Process Skill Achievement Across 
Learning Styles. Journal of 

Agricultural Education. 42 (4): 52-

63 

Prajoko, S., Mohammad, A., Fatchur, R., 

Muhana, G. 2016. The Profile and 
The Understanding of Science 

Process Skill Surakarta Open 

University Student in Science Lab 
Courses. Prosiding ICTTE FKIP 

UNS 2015, hal 980-985 

Rauf, R. A., Rasul, M. S., Mansor, A. N., 

Othman, Z., Lyndon, N. 2013. 
Inculcation of Science Process Skills 

in a Science Classroom. Asean 
Social Science, 9 (8): 54. 

 

Rezba, R. J., Constance, S. S., Ronald, F., 
James. F., Harold, H. J. 1995. 

Learning anf Assesing Science 

Process Skills. Amerika: 
Kendal/Hunt Publishing Company. 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian 
Manajemen. Badung:Alfabeta. 

 

Widayanto. 2009. Pengembangan 
Keterampilan Proses dan 

Pemahaman Siswa Kelas X Melalui 

KIT Optik. Jurnal Pendidikan Fisika 
Indonesia, 5: 7. 

Widoyoko, E. P. 2014. Teknik Pembuatan 
Instrumen. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

 

 

 

 

 


