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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia atau disingkat dengan KKNI 

adalah salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. 

Berdasarkan UU no 12 tentang pendidikan tinggi tahun 2012 bagian kelima pasal 

29 poin 1 menjelaskan bahwa KKNI merupakan penjenjangan capaian 

pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, 

informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai 

dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Lebih lanjut pada pasal 2 dan 3 

Kerangka Kualifikasi Nasional yang dimaksud menjadi acuan pokok dalam 

penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan 

pedidikan profesi. Kompetensi lulusan tersebut ditetapkan oleh menteri.  

Pendidikan tinggi yang ada di Indonesia salah satunya adalah Universitas 

Jambi. Universitas Jambi mempunyai 82 program studi yang aktif, diantaranya 

Program Studi Pendidikan Fisika (Prospektus, 2015). Program Studi Pendidikan 

Fisika memiliki 4 kompetensi lulusan yang dirumuskan mengacu kepada KKNI 

dan dijelaskan dalam penuntun kurikulum pendidikan fisika tahun 2015, 

diantaranya: (1) Kompetensi pengetahuan dan pemahaman; (2) Keterampilan 

intelektual; (3) Keterampilan praktis; dan (4) Keterampilan managerial dan sikap. 

Dari keempat kompetensi tersebut, keterampilan praktis merupakan salah satu 

kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa pendidikan fisika.  

Keterampilan praktis merupakan keterampilan bidang kerja sehingga upaya 

untuk mencapai keterampilan praktis tersebut salah satunya yaitu melalui kegiatan
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praktikum. Praktikum merupakan salah satu bentuk pengkajian sains. Pengkajian 

sains dari segi proses disebut juga keterampilan proses sains (science process 

skills) atau disingkat dengan proses sains. Proses sains adalah sejumlah 

keterampilan untuk mengkaji fenomena alam dengan cara-cara tertentu untuk 

memperoleh ilmu dan pengembangan ilmu itu selanjutnya (Bundu, 2006). 

Sedangkan keterampilan proses sains menurut Putri, dkk (2015:80) adalah 

“Keseluruhan keterampilan ilmiah yang tersusun sistematis melalui pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa melalui proses ilmiah 

sehingga membantu mahasiswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam” sehingga dengan melaksanakan kegiatan praktikum akan 

meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan proses (Munandar, 2015). 

Rezba, dkk (1995) menyatakan bahwa keterampilan proses terbagi menjadi 

dua bagian. Pertama, keterampilan proses dasar sains yang terdiri dari mengamati, 

mengelompokkan, mengkomunikasikan, mengukur, menyimpulkan, memprediksi. 

Kedua, keterampilan proses terintegrasi sains terdiri dari mengidentifikasi 

variabel, membuat tabel data, membuat grafik, menggambarkan hubungan antara 

variabel, memperoleh dan memproses data, menganalisis penyelidikan, 

membangun hipotesis, mendefinisikan variabel secara operasional, merancang 

penyelidikan, bereksperimen. Lebih lanjut Rezba, dkk (1995) juga mengatakan, 

“The integrated skills are not separate and distinct from the basic skills. The basic 

skills provide the foundation for the complex integrated skills. For example, the 

predicting skills you learned  in part one are used to construck hypotheses”. 

Artinya, keterampilan proses sains terintegrasi bukanlah bagian terpisah ataupun 

beda dari keterampilan proses sains dasar. Keterampilan proses sains dasar 
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memberikan pondasi dasar untuk keterampilan proses sains terintegrasi yang lebih 

kompleks. 

Keterampilan proses sains penting untuk dipelajari hal ini sesuai dengan 

pernyataan Abungu (2014:359) bahwa, “Science as a practical subject provides 

students with an opportunity to interact with science process skills that can be 

used to solve problems in everyday life and contribute to national development”. 

Artinya, ilmu pengetahuan sebagai subjek praktis memberi mahasiswa 

kesempatan untuk berinteraksi dengan keterampilan proses sains yang dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan 

berkontribusi pada pembangunan nasional. Selain itu, Semiawan (1992) juga 

menyatakan ada beberapa alasan kenapa perlu diterapkannya keterampilan proses. 

Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung semakin cepat sehingga 

tidak mungkin lagi guru mengajarkan fakta dan konsep kepada mahasiswa. 

Kedua, mahasiswa mudah memahami konsep-konsep yang rumit dengan 

mempraktekkan sendiri upaya penemuan konsep. Ketiga, penemuan tidak bersifat 

mutlak sehingga bisa terbantah jika ada yang mendapatkan data baru yang mampu 

membuktikan kekeliruan. 

Menguasai keterampilan proses sains juga akan berdampak kepada luaran 

mahasiswa pendidikan fisika yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan 

teoritis dan praktis tentang sains. Hal ini sesuai dengan pernyataan standar 

kompetensi guru yang ada di Amerika NSES (1996)  yang juga mengatakan 

bahwa,  “Teachers must have theoretical and practical knowledge and abilities 

about science, learning, and science teaching”. Artinya, Guru harus memiliki 

pengetahuan dan kemampuan teoritis dan praktis tentang sains, pembelajaran, dan 
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pengajaran sains. Sebagai calon seorang guru fisika maka perlu memiliki 

kemampuan keterampilan proses sains bukan hanya paham fakta dan teori-teori 

fisika saja. Penguasaan fakta dan konsep yang terlalu banyak dan mendalam justru 

menghambat daya ciptanya untuk menemukan hal-hal baru (Semiawan, 1992). 

Untuk menerapkan aspek-aspek keterampilan proses sains tersebut, tidak 

mudah diterapkan secara langsung, maka perlu media sebagai pemberi arahan dan 

petunjuk. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kamisah, dkk (2013:192) yang 

menyatakan bahwa,  “Instructional media is an important component in the 

process both teaching and learning. Additionally, the use of various instructional 

mediums is hoped to assist students in learning actively in order to understand 

concepts, shape their scientific attitude as well as developing their science skills”. 

Artinya, Media instruksional merupakan komponen penting dalam proses belajar 

mengajar. Selain itu, penggunaan berbagai media pembelajaran diharapkan dapat 

membantu mahasiswa dalam belajar secara aktif untuk memahami konsep, 

membentuk sikap ilmiah mahasiswa serta mengembangkan keterampilan sains 

mahasiswa. Salah satu media yang digunakan dalam praktikum adalah penuntun 

praktikum. Penuntun praktikum menurut Hidayah (2014:20) merupakan salah satu 

bahan ajar yang digunakan pedoman mahasiswa saat melaksanakan kegiatan 

praktikum sehingga untuk menerapkan aspek-aspek keterampilan proses sains 

tersebut harus termuat di dalam prosedur penuntun praktikum khususnya 

penuntun praktikum Fisika Dasar I. 

Fisika Dasar I merupakan mata kuliah wajib yang harus dikontrak oleh 

mahasiswa pendidikan fisika, mata kuliah Fisika Dasar I terintegrasi dengan 

praktikum Fisika Dasar I. Praktikum Fisika Dasar I yang digunakan saat ini oleh 
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Program Studi Pendidikan Fisika terdiri dari beberapa bab materi salah satunya 

pengukuran. Setelah ditelaah lebih lanjut berdasarkan aspek-aspek yang ada 

dalam keterampilan proses sains, ternyata penuntun praktikum Fisika Dasar I pada 

materi pengukuran terdapat kekurangan pada aspek keterampilan proses sains. 

Penuntun sebelumnya hanya memiliki dua keterampilan proses dasar diantaranya 

mengukur dan mengkomunikasikan. Sedangkan keterampilan proses terintegrasi 

hanya memiliki dua keterampilan yaitu menyusun tabel dan memproses data. Hal 

ini tentu menjadi sebuah permasalahan, karena untuk dapat melakukan sebuah 

percobaan diperlukan keterampilan proses yang cukup.  

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh 

Kuswanto (2017) dengan judul “Profil Kemampuan Awal Keterampilan Proses 

Sains Mahasiswa Baru Pendidikan Fisika Tahun Ajaran 2016/2017 dalam 

Melakukan Praktikum Fisika Dasar I di Universitas Jambi” pada materi 

pengukuran menyatakan bahwa keterampilan proses sains mahasiswa pendidikan 

fisika yaitu tergolong tidak baik. Materi pengukuran pada praktikum tersebut juga 

terbilang sedikit yaitu hanya tiga materi diantaranya jangka sorong, mikrometer 

sekrup dan spherometer. Padahal pada praktikum selanjutnya tidak hanya 

menggunakan tiga alat tersebut saja. Namun, banyak alat yang harus digunakan 

diantaranya neraca ohauss, neraca pegas, multimeter dan termometer. 

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya yaitu melalui 

perbaikan penuntun praktikum. Perbaikan tersebut dilakukan dengan cara 

mengembangkan penuntun tersebut yang mengandung keterampilan proses sains 

dan penambahan materi praktikum pengukuran dengan harapan dapat 

memberikan solusi agar tercapainya hasil praktikum yang maksimal agar 
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tercapainya kompetensi lulusan keterampilan praktis dan mahasiswa pendidikan 

fisika yang memiliki keterampilan proses sains serta berdampak positif bagi 

Program Studi Pendidikan Fisika.    

Untuk dapat mengoptimalkan penerapan dan hasil yang akan diperoleh 

dalam penuntun praktikum Fisika Dasar I yang termuat aspek-aspek keterampilan 

proses sains tersebut, maka dibutuhkan suatu model pembelajaran yang tepat 

untuk mampu menerapkan aspek-aspek keterampilan proses sains. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Wiratana (2013:3) diperlukan suatu  inovasi dalam 

pembelajaran berupa model pembelajaran yang interaktif dan dapat membantu 

mahasiswa dalam penguasaan keterampilan proses sains. Jika kita berpedoman 

kepada penuntun praktikum yang digunakan saat ini tentu tidak bisa diterapkan 

secara maksimal. Hal ini dikarenakan, model yang digunakan pada penuntun 

tersebut tidak mendukung untuk diterapkan keterampilan proses sains, karena 

pada langkah-langkah prosedur kerja tidak dapat mengukur dan menumbuhkan 

keterampilan proses sains sehingga dibutuhkan suatu model pembelajaran yang 

mampu  mendukung diterapkannya keterampilan proses sains. 

 Salah satu model pembelajaran yang tepat digunakan adalah model 

pembelajaran cooperative learning tipe group investigation. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Handari, dkk (2012:107) bahwa, “Model pembelajaran berbasis 

peningkatan keterampilan proses sains diharapkan dapat menjadi solusi. Salah 

satunya yaitu Group Investigation (GI)”. Arends (2012) juga menyatakan bahwa  

“The GI approach involves students in planning both the topics for study and the 

ways to proceed with their investigations”. Artinya, pendekatan GI melibatkan 

mahasiswa dalam merencanakan topik yang akan dipelajari dan cara untuk 
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melanjutkan penyelidikan mahasiswa. Wiratana, dkk (2013: 2) juga menyatakan 

bahwa “Model GI  ideal diterapkan dalam pembelajaran sains. Topik-topik materi 

yang ada mengarah pada metode ilmiah yang dimulai dari identifikasi masalah, 

merumuskan masalah, studi pustaka, menyusun hipotesis, melaksanakan 

penelitian dan menyimpulkan hasil penelitian sehingga mampu mengembangkan 

pengalaman belajar mahasiswa”. Jika aspek keterampilan proses sains dimuatkan 

kedalam penuntun praktikum Fisika Dasar I dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative learning tipe group investigation tentu akan 

menghasilkan sebuah penuntun yang lebih baik dari sebelumnya.   

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya penelitian 

ini dilakukan untuk mengembangkan penuntun praktikum Fisika Dasar I pada 

materi pengukuran, maka peneliti memberikan judul penelitian sebagai berikut: 

“Pengembangan penuntun praktikum Fisika Dasar I berbasis keterampilan 

proses sains dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning 

tipe group investigation  pada materi pengukuran mata kuliah Fisika Dasar I”. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana hasil pengembangan penuntun praktikum Fisika Dasar I berbasis 

keterampilan proses dasar sains dengan menggunakan model pembelajaran 

cooperative learning tipe group investigation pada materi pengukuran mata 

kuliah Fisika Dasar I? 

2. Bagaimana respon sains mahasiswa pendidikan fisika terhadap penuntun 

praktikum Fisika Dasar I berbasis keterampilan proses dasar sains dengan 
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menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe group 

investigation pada materi pengukuran mata kuliah Fisika Dasar I? 

3. Bagaimana keterampilan proses sains mahasiswa pendidikan fisika terhadap 

penuntun praktikum Fisika Dasar I berbasis keterampilan proses dasar sains 

dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe group 

investigation pada materi pengukuran mata kuliah Fisika Dasar I? 

1.3.Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian pengembangan ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengetahui bagaimana hasil pengembangan penuntun praktikum Fisika 

Dasar I berbasis keterampilan proses sains dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative learning tipe group investigation pada materi 

pengukuran. 

2. Mengetahui bagaimana respon mahasiswa tentang penuntun praktikum Fisika 

Dasar I  berbasis keterampilan proses sains dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative learning tipe group investigation pada materi 

pengukuran. 

3. Mengetahui bagaimana keterampilan proses sains mahasiswa pendidikan 

fisika terhadap penuntun praktikum Fisika Dasar I berbasis keterampilan 

proses dasar sains dengan menggunakan model pembelajaran cooperative 

learning tipe group investigation pada materi pengukuran mata kuliah Fisika 

Dasar I? 
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1.4.Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan adalah sebuah penuntun praktikum Fisika Dasar I 

dengan menggunakan model cooperative learning tipe group investigation, 

dengan spesifikasi berikut : 

1. Penuntun praktikum Fisika Dasar I pada materi pengukuran berbasis 

keterampilan proses sains dengan menggunakan model pembelajaran 

cooperative learning tipe group investigation. 

2. Tingkat penggunaan penuntun praktikum untuk mahasiswa  

3. Penuntun praktikum akan lebih baik jika digunakan setelah mahasiswa 

mempelajari teori yang dipelajari di kelas. 

4. Penuntun praktikum didesain berdasarkan kurikulum program studi 

pendidikan fisika Universitas Jambi. 

1.5. Pentingnya Pengembangan 

Adapun pentingnya penelitian pengembangan ini antara lain: 

1. Sebagai salah satu media dalam pengembangan bahan ajar fisika pada materi 

pengukuran. 

2. Sebagai penuntun pembelajaran bagi mahasiswa baik secara mandiri maupun 

tatap muka. 

3. Membantu mahasiswa dalam melakukan percobaan pada materi pengukuran  

4. Menambahkan pengetahuan bagi peneliti dalam pengembangan bahan ajar 

berupa penuntun praktikum Fisika Dasar I berbasis keterampilan proses sains 

dengan menggunakan model cooperative learning tipe group investigation 

pada materi pengukuran. 
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1.6. Asumsi dan Batasan Pengembangan 

Dalam penelitan ini, peneliti membatasi permasalahan pada praktikum 

Fisika Dasar I mengingat luasnya permasalahan yang dipaparkan. Adapun 

batasannya yaitu pada materi pengukuran. Penuntun praktikum Fisika Dasar I  

juga berbasis keterampilan proses sains yang terbagi menjadi dua bagian. 

Pertama, keterampilan proses dasar sains yaitu mengamati, mengelompokkan, 

mengukur, menyimpulkan, meramalkan, dan mengkomunikasikan. Kedua, 

keterampilan terintegrasi sains adalah mengidentifikasi variabel,  menyusun tabel 

data, menyusun grafik, menggambarkan hubungan variabel, memperoleh dan 

memproses data, menganalisis investigasi,  menyusun hipotesis,  merumuskan 

variabel secara operasional,  merancang investigasi, dan  melakukan eksperimen. 

Penerapan keterampilan proses sains tersebut dengan menggunakan model 

cooperative learning tipe group investigation. 

1.7. Definisi Istilah 

Adapun istilah-istilah operasional yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Penelitian dan pengembangan adalah penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertenu dan menguji keefektifan produk tersebut. 

2. Keterampilan proses sains adalah semua keterampilan yang terlibat pada saat 

proses berlangsungya pembelajaran sains. 

3. Penuntun praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi 

tentang pedoman penggunaan penuntun, pelaksanaan, analisis data, dan 

pelaporan dari praktikum yang ditulis dengan kaidah penulisan ilmiah. 
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4. Model cooperative learning tipe group investigation adalah salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang menekankan mahasiswa memilih topik untuk 

dipelajari, melakukan penyelidikan mendalam terhadap subtopik yang dipilih, 

dan kemudian mempersiapkan dan menyajikan laporan. 


