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ABSTRAK 
 

Saputra, Andika Wahyu Adi.2015. Analisis Keterampilan Proses Sains Siswa 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali  Pada 

Mata Pelajaran Fisika. Skripsi, Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama: Prof. Dr. 

Wiyanto ,M.Si., Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Hartono,M.Pd. 

Kata kunci: Kecamatan Andong , keterampilan proses sains, pendekatan saintifik 

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana keterampilan proses sains siswa 

SMA di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali dan faktor-faktor apa saja yang 

berpengaruh terhadap KPS siswa. Jenis penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian kualitatif lebih lengkapnya deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data 

dilakukan dengan tes, wawancara dan observasi. Berdasarkan tes keterampilan 

proses sains siswa yang meliputi:  kemampuan mengamati, mengukur, menyusun 

hipotesis, merencanakan percobaan, menganalisi data dan menyimpulkan, dapat 

disimpulkan secara umum keterampilan proses sains di SMA Negeri 1 Andong 

yang mewakili sekolah negeri sudah berada pada kategori baik sedangkan SMA 

Muhammadiyah 4 Andong yang mewakili sekolah swasta masih berada pada 

kategori cukup. Keterampilan proses sains siswa menunjukan hasil yang 

bervariasi bergantung kelompok sekolah dan kelas. Sedangkan dari hasil 

wawancara dengan siswa diketahui bahwa faktor dominan yang memengaruhi 

keterampilan proses sains siswa adalah metode mengajar guru, pembiasaan 

melakukan percobaan dan sarpras dimana 8 dari 8 responden berpendapat 

demikian (100 %) sedangkan factor lain adalah motivasi dan rasa ingin tahu siswa 

dimana 2 dari 8 responden berpendapat demikian (25 %). Untuk memperoleh 

hasil yang lebih baik perlu  dilakukan wawancara lebih mendalam mengapa 

terjadi perbedaan keterampilan proses sains antara siswa SMA negeri dan SMA 

Swasta dan mengapa pada sebagian keterampilan proses sains, siswa kelas X 

memiliki skor lebih tinggi dari kelas XI. Untuk mendapat hasil yang lebih valid 

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keterampilan proses sains siswa SMA 

di Kecamatan Andong memerlukan jumlah responden yang lebih banyak. 
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ABSTRACT 

 

Saputra, Andika Wahyu Adi.2015. Analysis of Senior High School (SMA ) 

Students’ Science Process Skills In Subdistrict Andong District Boyolali In 

Physics’ Lesson. Final Project, Physics Department, Mathematics and Natural 

Sciences Faculty, State University Semarang. First Advisor: Prof. Dr. Wiyanto, 

M.Si., Second Advisor: Prof. Dr. Hartono, M.Pd. 

 

Keywords: Andong District, scientific approach, science process skills  

This study aims to find out what were Senior High School (SMA ) students’ 

science process skills In  Andong District, Boyolali Regency  In Physics’ Lesson 

and the factors that influence the student’s science process skill. Type of reseach 

is qualitative research and completely descriptive qualitative. To obtain the data is 

done by testing, interviews and observations.Based on the science process skills 

test results obtained science process skills of students which include: the ability to 

observe, measure, draw up hypotheses, planning experiments, analyzed the data 

and concluded, in generally science process skills in SMA Negeri 1 Andong 

representing public schools have been in the good category while SMA 

Muhammadiyah 4 Andong representing private schools still are in the category 

enough. Science process skills of students showed varying results depending on 

the group and grade school. While the results of interviews with students in mind 

that the dominant factor influencing the science process skills of students is 

teachers teaching methods, habituation and sarpras experiment in which 8 of 8 

respondents think so (100%), while other factors are motivation and curiosity of 

students where two of 8 respondents think so (25%). To obtain better results need 

deep interviews to student about why any science skill’s difference   between 

public school and private school and why in this part of science skill, X class 

better than XI class. For get more valid result about  factor influencing the science 

process skills of students need more respondents. 
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      BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pada era globalisasi dan teknologi seperti saat ini, sumber daya manusia yang 

berkualitas dan handal sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan global. 

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas  dapat dilakukan 

melalui pendidikan yang baik. Pendidikan merupakan aspek pembangunan bangsa 

yang sangat penting untuk mewujudkan warga negara yang handal, profesional, 

dan berdaya saing tinggi. Jalur pendidikan formal merupakan tempat yang sangat 

strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan formal 

diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan sumber daya 

manusia melalui strategi, metode, dan pendekatan yang digunakan pada mata 

pelajaran yang diajarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rauf et al. (2013: 47). 

 Dari semua mata pelajaran yang ada, sains terutama Fisika memiliki peranan 

sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Kesejahteraan materiil suatu bangsa 

erat kaitannya dengan kemajuan sains bangsa tersebut. Hal ini dikarenakan sains 

berkaitan dengan kemajuan  teknologi yang menjadi tulang punggung 

pembangunan (Yulianti & Wiyanto, 2009: 8). 

 Namun pembelajaran sains di Indonesia belum memberikan hasil yang 

memuaskan. Hasil studi PISA (Program for International Student Assessment), 

yaitu studi yang memfokuskan pada literasi bacaan, matematika, dan SAINS, 

menunjukkan peringkat Indonesia baru bisa menduduki 10 besar terbawah dari 65 

negara. Hasil studi TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 
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Study) menunjukkan siswa Indonesia berada pada ranking amat rendah dalam 

kemampuan (1) memahami informasi yang komplek, (2) teori, analisis dan 

pemecahan masalah, (3) pemakaian alat, prosedur dan pemecahan masalah dan (4) 

melakukan investigasi (Depdiknas, 2013: 3). 

 Hasil studi ini menunjukkan perlu adanya inovasi dalam pembelajaran sains, 

khususnya Fisika. Pembelajaran dengan tidak membebani peserta didik dengan 

konten namun pada aspek kemampuan esensial yang diperlukan semua warga 

negara untuk berperan serta dalam membangun negara pada masa mendatang. Hal 

ini sesuai dengan saran dari National Science Teachers Association (NSTA), the 

American Association for the Advancement of Science, dan the National 

Commision Science Education Standard and Assessment (NCSESA) yang 

menyarankan pada pembelajaran sains yang menekankan keterampilan 

menyelidiki, pembelajaran dengan inkuiri, pembelajaran dengan perspektif 

interdisipliner, pembelajaran untuk semua anak, merangsang minat sains anak dan 

khususnya mengembangkan warga negara yang berliterasi ilmiah (Yulianti & 

Wiyanto,  2009: 5).  

 Dewasa ini pembelajaran berbasis pendekatan saintifik (sciencetific 

approach) mulai digencarkan di Indonesia terutama pada mata pelajaran sains 

termasuk Fisika. Pendekatan saintifik (sciencetific approach) yaitu pendekatan 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. (Permendikbud 2013, dikutip oleh  

Fauziah et al., 2013: 2).  

 Dalam pembelajaran berbasis pendekatan saintifik (sciencetific approach) 

kemampuan untuk melakukan keterampilan proses sains sangat penting. Menurut 

Zubaidah et al. (2013: 2), keterampilan proses sains adalah sejumlah proses sains 
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yang dikembangkan para ilmuwan dalam mencari pengetahuan dan kebenaran 

ilmiah. Keterampilan proses sains dapat digolongkan menjadi keterampilan proses 

dasar (basic skills) dan keterampilan proses terintegrasi (integrated skills). Hal 

senada juga diungkapkan oleh Mundilarto (2002: 13). 

  Berdasarkan observasi yang dilakukan, penelitian tentang keterampilan 

proses sains siswa SMA di Kecamatan Andong Boyolali masih minim, padahal 

untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah menyelidiki tentang keterampilan proses sains siswa. Dengan 

mengetahui keterampilan proses sains siswa dan faktor-faktor yang 

memengaruhinya akan membantu dalam memutuskan langkah yang tepat untuk 

dilakukan. 

 Berdasarkan uraian di atas penelitian tentang “Analisis Keterampilan Proses 

Sains Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kecamatan Andong Kabupaten 

Boyolali  Pada Mata Pelajaran Fisika” perlu dilakukan untuk mengetahui 

Keterampilan Proses Sains siswa SMA di SMA di Kecamatan Andong Kabupaten 

Boyolali. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada 

kemajuan pendidikan Indonesia khususnya di Kecamatan Andong, Boyolali. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Bagaimana keterampilan proses sains siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 

di Kecamatan Andong pada mata pelajaran Fisika ditinjau dari jenis KPS-

nya? 
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(2) Bagaimana keterampilan proses sains siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 

di Kecamatan Andong pada mata pelajaran Fisika ditinjau dari  kelompok 

sekolah dan kelas ? 

(3) Faktor apa saja yang memengaruhi keterampilan proses sains siswa Sekolah 

Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali pada mata 

pelajaran Fisika ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan alasan pemilihan judul dan permasalahan yang ada maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut.  

(1) Mengetahui keterampilan proses sains siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 

di Kecamatan Andong pada mata pelajaran Fisika ditinjau dari jenis KPS-nya. 

(2) Mengetahui keterampilan proses sains siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 

di Kecamatan Andong pada mata pelajaran Fisika ditinjau dari kelompok 

sekolah dan kelas. 

(3) Mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi keterampilan proses sains 

siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Andong, Kabupaten 

Boyolali pada mata pelajaran Fisika. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memperoleh data penelitian tentang keterampilan proses sains siswa SMA di 

Kecamatan Andong. 

2. Memberikan sumbangan untuk penelitian lebih lanjut tentang keterampilan 

proses sains siswa SMA terutama di Kecamatan Andong. 
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3. Memberikan sumbangan informasi kepada guru Fisika di Kecamatan Andong  

dan guru pada umumnya dalam meningkatan keterampilan proses sains siswa. 

1.5 Penegasan Istilah 

 Agar diperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam penelitian ini dan 

tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembaca, maka perlu adanya 

penegasan istilah. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Pendekatan Saintifik 

 Pendekatan saintifik (sciencetific approach) yaitu pendekatan pembelajaran 

yang berpusat pada peserta didik. Definisi dan kriteria pendekatan saintifik disini 

mengacu pada permendikbud 2013 dan referensi lainnya. 

2. Keterampilan Proses Sains 

 Keterampilan proses sains  adalah sejumlah proses sains yang dikembangkan 

para ilmuwan dalam mencari pengetahuan dan kebenaran ilmiah. Keterampilan 

proses dibagi menjadi dua yaitu keterampilan proses dasar dan keterampilan 

proses terintegrasi. Definisi dan pembagian keterampilan proses sains pada 

penelitian ini, peneliti mengambil dari buku Zubaidah et al. dan beberapa 

referensi lain. 

3. Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali 

  Lokasi penelitian disini adalah Kecamatan Andong atau lebih dikenal dengan 

nama Kacangan. Secara administratif Kecamatan Andong masuk dalam wilayah 

Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pendekatan Saintifik 

Definisi pendekatan saintifik (sciencetific approach) menurut 

Permendikbud 2013 yang dikutip Fauziah et.al (2013: 166) adalah pendekatan 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sedangkan menurut Machin 

(2014: 28), pembelajaran melalui pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran 

yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi 

konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk 

mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan 

atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, 

menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum 

atau prinsip yang ditemukan.  

Sujarwanta (2012: 75) menjelaskan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang menekankan pada pemberian 

pengalaman secara langsung baik menggunakan observasi, eksperimen maupun 

cara yang lainnya, sehingga realitas yang akan berbicara sebagai informasi atau 

data yang diperoleh selain valid juga dapat dipertanggung jawabkan. Pada 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik menuntut siswa harus dapat 

menggunakan metode-metode ilmiah yaitu menggali pengetahuan melalui 

mengamati, mengklasifikasi memprediksi, merancang, melaksanakan eksperimen 

mengkomunikasikan pengetahuannya kepada orang lain dengan menggunakan
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 keterampilan berpikir, dan menggunakan sikap ilmiah seperti ingin tahu, hati-

hati, objektif, dan jujur. 

Kriteria pendekatan saintifik sebagai berikut: (1) materi pembelajaran 

berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau 

penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng 

semata, (2) penjelasan guru, respon peserta didik , dan interaksi edukatif guru-

peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau 

penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis, (3) mendorong dan 

menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analistis, dan tepat dalam 

mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi 

pembelajaran, (4) mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir 

hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari 

materi pembelajaran, (5) mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu 

memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan 

objektif dalam merespon materi pembelajaran, (6) berbasis pada konsep, teori,dan 

fakta empiris yang dapat dipertanggung jawabkan, (7) tujuan pembelajaran 

dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya 

(Permendikbud  2013, dikutip oleh  Fauziah et al., 2013: 166). 

2.2  Keterampilan Proses Sains 

 Pada dasarnya sains merupakan produk dan proses yang tak terpisahkan. 

Sebagai produk merupakan kumpulan pengetahuan dan sebagai proses merupakan 

langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh pengetahuan atau 

mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam. Dengan demikian sains sebagai 

proses pada dasarnya merupakan langkah-langkah yang ditempuh oleh para 



8 
 

 
 

ilmuwan (saintis) untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari 

penjelasan tentang gejala-gejala alam (Yulianti & Wiyanto, 2009: 44). 

 Keterampilan proses terdiri dari kata keterampilan dan proses. Keterampilan 

berarti kecekatan, kecakapan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan 

baik dan cermat (dengan keahlian). Sedangkan proses berarti rangkaian tindakan, 

pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. Sehingga keterampilan 

proses sains dapat juga diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan konsep, 

teori, prinsip, hukum, maupun fakta atau bukti, sedangkan pendekatan yang 

digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses dalam pembelajaran sains 

disebut pendekatan keterampilan proses.  

 Tawil & Liliasari (2014: 7) dalam bukunya menyatakan bahwa keterampilan 

proses sains adalah proses dalam melakukan aktivitas-aktivitas sains. Karena sains 

erat kaitanya dengan persoalan-persoalan sehari-hari berarti dengan mengajarkan 

keterampilan proses sains kepada siswa sama artinya dengan mengajarkan 

keterampilan yang nantinya akan mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

 Menurut Zubaidah et al. (2013: 2), keterampilan proses sains adalah sejumlah 

proses sains yang dikembangkan oleh para ilmuwan dalam mencari pengetahuan 

dan kebenaran ilmiah. Secara lebih terperinci Zubaidah et al. (2013: 3)   

menggolongkan keterampilan proses sains menjadi keterampilan proses sains 

dasar (basic skills) dan keterampilan proses sains terintegrasi (integrated skills). 

Keterampilan proses sains dasar terdiri dari: mengamati, menggolongkan, 

mengukur, mengomunikasikan, menginterpretasi data, memprediksi, 

menggunakan alat, melakukan percobaan dan menyimpulkan serta keterampilan 

proses sains meliputi: merumuskan masalah, mengidentifikasi variabel, 
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mendeskripsikan hubungan antar variabel, mengendalikan variabel, merumuskan 

hipotesis, merancang penelitian, melakukan percobaan, menyajikan data dan 

menganalisis data.   

 Pembagian keterampilan proses sains menurut Mundilarto (2002, 14) adalah 

sebagai berikut. Keterampilan proses sains dasar, meliputi: mengamati, 

mengklasifikasi, berkomunikasi, mengukur, memprediksi dan membuat inferensi. 

Keterampilan proses sains terintegrasi, meliputi: mengidentifikasi variabel, 

merumuskan definisi operasional dan variabel, menyusun hipotesis dan 

merancang penyelidikan. 

 Pada penelitian ini keterampilan proses sains yang diteliti dibatasi pada 

beberapa keterampilan proses sains saja. Keterampilan proses sains  menurut para 

ahli dapat dirangkum sebagai berikut. 

a) Mengamati 

Mengamati adalah kegiatan ilmiah yang melibatkan seluruh panca indra yang 

meliputi: penglihatan, pendengaran, pembau, perasa dan peraba. Kegiatan 

mengamati yang dilakukan harus terarah sehingga menghasilkan data yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Keterampilan mengamati merupakan salah satu 

keterampilan proses sains yang paling mendasar karena akan menjadi dasar untuk 

mengembangkan keterampilan proses lainya. 

Mengingat pentingnya kegiatan mengamati hendaknya dalam melakukan 

pengamatan dilakukan secara cermat, teliti, objektif dan seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya harus sesuai dengan tujuan percobaan. Dalam melakukan 

pengamatan tidak selamanya harus dilakukan secara langsung tapi bisa juga 

dengan cara tidak langsung seperti pengamatan sinar radioaktif. 
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b)   Menggolongkan/ mengklasifikasi 

Menggolongkan adalah kegiatan memilah atau mengelompokan objek atau 

peristiwa yang diteliti berdasar persamaan khusus, perbedaan, hubungan saling 

keterkaitan. Keterampilan yang dikembangkan pada kegiatan ini adalah 

kemampuan menghimpun data yang telah diperoleh dari pengamatan kemudian 

memilahnya sesuai sifat khasnya agar lebih mudah dipelajari dan diolah lebih 

lanjut. 

Cara yang paling sering digunakan untuk mengelompokan data adalah 

dengan tabel klasifikasi atau penggolongan. Sebagai contoh , klasifikasi besaran 

fisika menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Pada penggolongan besaran 

fisika seperti contoh, semua besaran fisika dikelompokkan berdasarkan bisa atau 

tidaknya besaran tersebut diturunkan dari besaran lain sehingga dapat dipilah 

mana yang merupakan besaran pokok dan mana yang besaran turunan. 

c)    Mengukur 

Mengukur adalah kegiatan membandingkan objek  atau fenomena yang 

diukur dengan satuan ukuran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pemilihan satuan yang dipilih harus sesuai dengan objek atau fenomena yang 

diukur. Kegiatan mengukur sangat penting dalam penelitian ilmiah terutama yang 

membutuhkan sajian data berupa angka. 

Dalam pelaksanaannya kegiatan mengukur memerlukan bantuan alat-alat 

ukur yang sesuai dengan objek atau fenomena yang diukur. Contoh kegiatan 

mengukur adalah mengukur ketebalan balok dengan jangka sorong.  
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d) Menyususn hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang 

kebenaranya masih harus diuji melalui percobaan. Dalam menyususn hipotesis 

tidak boleh dilakukan secara sembarangan namun harus berdasarkan hasil kajian 

teori yang relevan sehingga meminimalkan kesalahan. 

e) Merencanakan percobaan 

Merencanakan percobaan adalah kegiatan menyusun langkah-langkah 

percobaan yang akan dilakukan agar tujuan percobaan dapat tercapai secara 

efektif dan efisien. Kegiatan merencanakan percobaan harus dilakukan secara 

seksama agar tidak terjadi pemborosan waktu, tenaga dan biaya. 

f) Menganalisis data 

Menganalisis data adalah kegiatan mengurai data menjadi bagian-bagian 

yang lebih kecil kemudian mengorganisirnya sehingga lebih mudah untuk 

dipelajari. Analisis data sangat penting karena data yang diperoleh dalam 

penelitian umumnya masih terlalu global dan kompleks untuk dapat 

diinterpretasikan secara langsung. 

g) Mengomunikasikan 

Mengomunikasikan adalah kegiatan menyampaikan hasil percobaan berupa 

perolehan fakta, konsep, prinsip dan alat dalam berbagai laporan tertulis maupun 

tak tertulis. Persamaan matematis, grafik, diagram merupakan salah satu cara 

komunikasi dalam dunia sains. 

Mengomunikasikan temuan ilmiah yang diperoleh membuat orang lain 

akan mendapatkan informasi tentang hasil penelitian tanpa harus melakukanya 

sendiri. Mengingat pentingnya keterampilan berkomunikasi dalam berkomunikasi 
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hendaknya jelas dan mudah dimengerti agar tidak menimbulkan salah tafsir. 

Contoh kegiatan mengkomunikasikan antara lain: membuat laporan penyelidikan 

dan mempresentasikan hasil pengamatan.  

h) Menginterpretasi data 

Meninterpretasikan data adalah kegiatan memberi makna data yang 

diperoleh dengan cara menghubungkannya dengan teori-teori dan fakta-fakta yang 

sudah ada. Kegiatan menginterpretasikan data juga bisa dilakukan dengan 

mengaitkan data satu dengan lainya sehingga data tersebut dapat ditafsirkan.  

Suatu data tidak memiliki makna apapun sebelum diinterpretasikan. 

Contoh: data tentang fenomena efek fotolistrik tidak memiliki makna apa-apa bila 

para fisikawan tidak menginterpretasikannya.  

i) Memprediksi 

Memprediksi adalah menduga atau meramalkan fenomena yang akan 

terjadi di masa mendatang berdasarkan pola-pola yang sudah terjadi sebelumnya. 

Prediksi dilakukan dengan cara membandingkan kesamaan pola suatu fenomena 

dengan kejadian-kejadian sebelumnya.  

Untuk meminimalisir kesalahan dalam melakukan prediksi harus dicermati 

betul kesamaan pola-pola yang terjadi dengan pola-pola sebelumnya. Contoh 

kegiatan memprediksi adalah prediksi yang dilakukan ahli vulkanologi apakah 

suatu gunung berapi akan meletus atau tidak dari melihat aktivitas vulkaniknya. 

j)  Menyimpulkan 

Menyimpulkan adalah merangkum fakta, konsep dan prinsip yang yang 

diperoleh dalam penelitian menjadi kalimat yang ringkas sehingga mudah 
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dipahami. Keterampilan menyimpulkan sangat penting dalam kegiatan ilmiah 

karena merupakan inti dari semua kegiatan lainya. 

Dari semua aspek tersebut dipilih beberapa aspek saja yang benar-benar 

mendasar sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian. Keterampilan 

proses sains yang  diteliti pada penelitian ini meliputi: mengamati, mengukur, 

menyusun hipotesis, merencanakan percobaan, menganalisis data dan 

menyimpulkan. 

2.3 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keterampilan Proses 

Sains Siswa 

Dalam menanamkan keterampilan proses kepada siswa merupakan sesuatu 

yang tidak mudah karena terkait dengan beberapa faktor  yang berpengaruh 

terhadap KPS siswa. Menurut Yulianti & Wiyanto (2009: 9) faktor yang 

memengaruhi KPS siswa adalah sarana dan prasarana yang meliputi gedung 

sekolah,  laboratorium, alat-alat  sains dan buku pelajaran serta guru. Selain 

sarpras peran guru juga sangat penting dalam memengaruhi KPS siswa karena 

jalanya proses pembelajaran bergantung pada kreativitas dan visi mengajar guru. 

Peran guru salah satunya dalam memilih metode pembelajaran yang tepat dan 

pemanfaatan semua sarana serta prasarana yang ada untuk meningkatkan KPS 

siswa hal ini sesuai dengan pendapat Payudi (2015: 1).  

Menurut Rifai & Catharina (2011:  81) efektivitas belajar (KPS) yang 

dilakukan oleh peserta didik selain potensi peserta didik seperti pengalaman atau 

pengetahuan yang sudah dimiliki  juga faktor lingkungan terutama pendidik yang 

professional. Pendapat ini memperkuat pendapat tentang pentingnya peran guru 

dalam membentuk KPS siswa. 
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Mundilarto (2002: 1) dalam bukunya menyatakan hampir semua 

pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan proses sains), kebiasaan, 

kegemaran dan sikap seseorang terbentuk dan berkembang karena belajar. Dari 

sini diketahui bahwa keterampilan proses merupakan hasil belajar. Hal ini 

diperkuat oleh pendapat Benyamin S. Bloom dalam Rifai & Catharina (2011: 86) 

yang membagi ranah belajar menjadi ranah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) 

dan psikomotorik (keterampilan). Berdasarkan fakta tersebut secara implisit 

mengisyaratkan keterkaitan yang erat antara belajar dan KPS sehingga faktor yang 

berpengaruh terhadap efektivitas belajar siswa juga berpengaruh terhadap KPS 

siswa . 

Untuk membuktikan betapa eratnya hubungan antara belajar dengan KPS 

berikut akan diberikan pendapat-pendapat ahli tentang hasil belajar. Menurut 

Mager, sebagaimana dikutip oleh   Tawil & Liliasari (2014: 4), menyatakan 

bahwa hasil belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku baik yang sifatnya 

pengetahuan, keterampilan (KPS) maupun sikap. Gagne juga mengemukakan 

bahwa hasil belajar meliputi; informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi 

kognitif, sikap dan kecakapan motorik (keterampilan termasuk didalamnya KPS). 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan 

anak didalam belajar (Rifai & Catharina, 2011: 157). Sehingga secara tidak 

langsung dapat dikatakan motivasi juga merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap KPS siswa. Motivasi akan membuat siswa mau belajar dan 

berlatih sehingga dapat meningkatkan KPS-nya. Salah satu faktor yang 

menimbulkan motivasi adalah rasa ingin tahu sehingga sebelum pembelajaran 

biasanya diberikan apersepsi terlebih dahulu. 
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Secara lebih lengkap faktor-faktor yang memengaruhi proses dan hasil 

belajar menurut Rifai & Catharina, 2011: 97 terdiri dari faktor internal dan 

eksternal. Kondisi internal yang berpengaruh terhadap hasil belajar adalah 

kesehatan fisik siswa, kemampuan intelektual dan emosional serta kemampuan 

beradaptasi dengan lingkungan belajar. Kondisi eksternal yang juga memengaruhi 

proses dan hasil belajar adalah variasi, kesulitan materi belajar, lingkungan 

belajar, iklim, suasana tempat belajar dan budaya belajar. Mengingat keterkaitan 

antara belajar dan KPS maka faktor-faktor diatas juga berpengaruh terhadap 

peningkatan KPS siswa. 

Selain faktor-fakor tersebut ada beberapa prinsip belajar yang juga 

berpengaruh terhadap efektivitas hasil belajar dan KPS siswa. Beberapa prinsip 

belajar yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan hasil belajar dan KPS antara 

lain prinsip keterdekatan (contiguity), pengulangan/ pembiasaan ( repetition) dan 

penguatan ( reinforcement). Selain ketiga prinsip tersebut Gagne (dikutip oleh 

Rifai & Catharina, 2011: 95) juga mengusulkan tiga prinsip lain yang menjadi 

kondisi internal yang harus ada pada siswa. Ketiga prinsip tersebut adalah 

informasi faktual, kemahiran intelektual dan strategi. 

Dari pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang memengaruhi KPS siswa baik yang secara langsung atau tidak 

langsung adalah sebagai berikut. Faktor-faktor tersebut meliputi: sarana dan 

prasarana, guru (metode mengajar dan kreativitas guru), potensi peserta didik 

seperti pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki, pembiasaan dan 

motivasi siswa. 
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2.4 Definisi Operasional 

Agar aspek keterampilan proses sains yang akan diteliti di atas tidak di 

tafsirkan lain oleh pembaca dan untuk mempermudah penelitian, diperlukan 

definisi operasional yang jelas. Dalam perumusan definisi operasional tetap 

mengacu pada kajian pustaka namun dibuat lebih ringkas dan teknis. Definisi 

operasional untuk setiap aspek adalah sebagai berikut. 

1. Mengamati 

Mengamati adalah kegiatan yang melibatkan semua alat indera, seperti 

melihat, mendengar, meraba, merasakan, dan mencium. Mengamati bisa dengan 

melihat objek atau fenomena aslinya atau  dengan melihat gambar yang mewakili 

objek atau fenomena tersebut.  

2. Mengukur 

Mengukur adalah kegiatan membandingkan benda atau fenomena yang 

diukur dengan satuan ukuran baku yang telah disepakati ilmuan. Kegiatan 

mengukur memerlukan bantuan alat-alat ukur yang sesuai dengan benda atau 

fenomena yang diukur. Contoh kegiatan mengukur: mengukur mengukur tebal 

benda dengan jangka sorong.   

3. Menyusun Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang 

kebenaranya masih harus diuji melalui percobaan. Hipotesis dirumuskan 

berdasarkan hasil kajian teori yang relevan atau berdasar pengetahuan yang telah 

dimiliki. Pada penelitian ini siswa diminta memilih hipotesis yang tepat dari 

permasalhan yang diberikan dengan berdasarkan pemahaman yang mereka miliki 

tentang masalah tersebut.  
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4. Merencanakan Percobaan 

Merencanakan percobaan adalah kegiatan menyusun langkah-langkah 

percobaan yang akan dilakukan agar tujuan percobaan dapat tercapai secara 

efektif dan efisien. Pada soal tes, siswa diminta memilih langkah percobaan yang 

paling efektif dari permasalahan yang diberikan. 

5. Menganalisis Data 

Kegiatan menganalisis data diartikan sebagai memberi makna pada data 

yang diperoleh berdasar teori yang relevan atau pengetahuan yang telah dimiliki. 

Analisis data pada penelitian ini lebih menekankan pada kemampuan memberikan 

penjelasan ilmiah terhadap suatu data penelitian. 

6. Menyimpulkan 

Menyimpulkan adalah merangkum fakta, konsep dan prinsip yang yang 

diperoleh dalam penelitian menjadi kalimat yang ringkas sehingga mudah 

dipahami. Data yang diberikan bisa berupa tabel, grafik atau lainya.  

2.5 Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali 

Luas wilayah Kecamatan Andong seluas 5351.92 ha. Letak geografis 

Kecamatan Andong terletak pad posisi koordinat antara 110o 43' 47" – 110o 48' 

06" Bujur Timur dan antara 7o 19' 10'' – 7o 25' 04'' Lintang Selatan. Kecamatan 

Andong terdiri dari 16 desa yaitu : Andong, Beji, Gondang rawe, Kacangan, 

Kadipaten, Kedung dowo, Kunti, Mojo, Munggur, Pakang, Pakel, Pelemrejo, 

Pranggong, Semawung, Sempu, Senggrong. 

  Kecamatan Andong lebih dikenal masyarakat luas dengan sebutan 

Kacangan, hal ini dikarenakan kecamatan Andong mempunyai pasar terbesar 

dengan nama Pasar Kacangan. Dalam bidang pendidikan sudah terdapat sekolah-
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sekolah, baik TK dan TK-IT, SD/MI, SMP/MTs, maupun sekolah-sekolah negerri 

dan swasta setingkat SLTA dalam lingkup Kecamatan Andong. Jumlah SMA di 

Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali ada dua yaitu SMA Negeri 1 Andong, 

SMA Muhammadiyah 4 Andong dan SMA Sudirman Andong. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan, penelitian tentang keterampilan 

proses sains siswa SMA di Kecamatan Andong Boyolali masih kurang. Padahal 

keterampilan proses sains sangat penting tidak hanya untuk kegiatan yang bersifat 

ilmiah belaka namun juga pada kehidupan sehari-hari sebagaimana pendapat 

Sukarno (2013: 79)  yang menyatakan bahwa “ science process skill, a skill set 

that is very important for every human being, not just in science activities alone 

but also is related to problems of human life”. Untuk meningkatkan keterampilan 

proses sains di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali maka penelitian mengenai 

keterampilan proses sains siswa di sana perlu dilakukan. 
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  BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Sedangkan bila ditinjau dari 

tujuannya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif (studi kasus).  Moleong 

mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2010:6).  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah 

dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2010:15). Dengan 

menggunakan penelitian kualitatif diharapkan mampu memberikan deskripsi 

tentang keterampilan proses sains siswa  SMA di Kecamatan Andong, Kabupaten 

Boyolali secara teliti serta faktor-faktor yang memengaruhinya. 

Walaupun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif namun 

pendekatan kuantitatif tetap digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan 

kuantitatif pada penelitian ini dilakukan pada saat menganalisis mengenai 

keterampilan proses sains (KPS) siswa. Selain itu uji statistik mengenai validitas 

dan reliabilitas instrument penelitian juga dilakukan secara kuantitatif. 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di  SMA Negeri dan SMA Swasta di Kecamatan 

Andong. Lokasi sekolah negeri berada di Jalan Raya Solo-Karanggede Km 30 

Andong, Boyolali dan lokasi sekolah swasta berada di Jalan Raya Solo-

Karanggede , Mojo, Andong, Boyolali.  Penelitian ini dilaksanakan pada semester 

genap tahun 2014/2015.  

3.3 Subjek dan Fokus Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMA di Kecamatan Andong. 

Fokus penelitian ini adalah keterampilan proses dan faktor-faktor yang 

berpengaruh pada keterampilan proses sains siswa SMA di Kecamatan Andong, 

Kabupaten Boyolali pada mapel Fisika.  Hal tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

1. Keterampilan Proses Sains: 

(1)  keterampilan mengamati, 

(2)  keterampilan mengukur, 

(3)  keterampilan menyusun hipotesis, 

(4)  keterampilan merencanakan percobaan, 

(5)  keterampilan menganalisis data, 

(6)  keterampilan menyimpulkan. 

2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Keterampilan Proses Sains: 

Faktor-faktor yang memengaruhi keterampilan proses sains siswa disini bisa 

berupa metode mengajar guru, sarana prasarana dll. Untuk mengetahui faktor-

faktor yang memengaruhi keterampilan proses sains siswa diperoleh dari 

wawancara dengan siswa. 
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3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah siswa SMA di Kecamatan Andong 

Kabupaten Boyolali. Sedangkan yang menjadi sampel penelitian dipilih dua 

sekolah yaitu SMA Negeri 1 Andong dan SMA Muhammadiyah 4 Andong. 

Pemilihan sampel ini menggunakan metode sampel bertujuan (purposive 

sample). Alasan pemilihan ini karena dua sekolah tersebut dapat 

merepresentasikan kualitas pendidikan di Kecamatan Andong. Kelas yang diteliti 

keterampilan proses sainsnya diambil secara acak dengan ketentuan kelas X 

diambil 1 dan kelas XI juga diambil 1. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik observasi, tes dan 

wawancara. 

1. Teknik Observasi 

Pada proses ini pengamatan dilakukan dibanding data lapangan sebagai 

pembanding  data mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keterampilan proses 

sains siswa yang diperoleh dari wawancara serta untuk membahas data yang 

diperoleh. Dengan demikian digunakan alat bantu kamera yang berfungsi untuk 

merekam gambar dan alat tulis serta catatan kecil untuk mencatat data lapangan. 

2. Teknik Tes 

 Teknik tes digunakan untuk mengukur keterampilan proses sains siswa. 

Instrumen berupa soal digunakan untuk mengukur ketrampila proses sains siswa. 

Untuk mendapatkan hasil yang valid dan reliable sebelum digunakan soal terlebih 

dahulu dicek validitas dan reliabilitasnya dengan uji validitas dan reliabilitas. 
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3. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari siswa 

tentang faktor-faktor yang memengaruhi keterampilan proses sains siswa 

khususnya kemampuan mengamati, mengukur, menyusun hipotesis, 

merencanakan percobaan, melakukan percobaan, menganalisis data dan 

menyimpulkan. Dalam pelaksanaan wawancara dibuat fleksibel namun tetap 

mengacu pada pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada siswa untuk 

mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi KPS menurut persepsi siswa sebagai 

subjek penelitian.  

3.7 Validitas dan Reliabilitas Intrumen 

1. Validitas intrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan, apabila dapat mengungkapkan data dari variabel 

yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2006: 168). 

Sehubungan dengan validitas alat ukur Suharsimi Arikunto  membedakan 

validitas menjadi 2 macam yaitu validitas logis dan validitas empiris. Validitas 

logis merupakan validitas yang diperoleh melalui cara-cara yang benar, sehingga 

menurut logika akan dicapai suatu tingkat yang dikehendaki. Validitas empiris 

adalah validitas yang diperoleh dengan jalan mencobakan instrumen pada sasaran 

yang sesuai dengan sasaran peneliti. 

Berpedoman pada uraian diatas pengujian validitas logis pada penelitian ini 

dilaksanakan dengan jalan mengkonsultasikan butir-butir instrumen yang telah 

disusun kepada para ahli, untuk mendapatkan penilaian apakah maksud kalimat 
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dalam instrumen dapat dipahami responden dan butir-butir tersebut dapat 

menggambarkan indikator setiap ubahan. 

Pengujian empiris dapat menggunakan teknik analisis  butir yaitu dengan 

jalan mengkorelasikan skor butir (X) dibanding skor  total instrumen (Y), dengan 

menggunkan rumus Korelsi Product Moment dari Pearson sebagai berikut. 

  
       

 





2222 YYNXXN

YXXYN
rXY

 

rXY : Koefisien Korelasi 

N :Jumlah Subyek/Responden 

X :Skor Butir 

Y :Skor Total 

(Arikunto, 2006: 170). 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam uji coba instrumen, maka butir item 

instrumen nomor 1 pada instrumen penilaian keterampilan proses sains dapat 

diketahui X= 69, X
2
 = 245, Y= 611, Y

2
 = 19547, XY = 2145, dan N = 20. 

sehingga harga r yang diperoleh sesuai dengan rumus product moment sebesar 

0,473. harga r yang didapat ( Hitungr
) sebesar 0,473 kemudian dikonsultasikan 

dengan harga tabelr
 dengan N = 20 dan taraf signifikan 5% didapat harga Tabel       

( tabelr
) sebesar 0,444. Apabila harga r yang didapat dari hasil pengujian lebih besar 

dari tabelr
 ( Hitungr

> tabelr
), maka item yang dimaksud adalah valid sehingga dapat 

digunakan. Sebaliknya apabila Hitungr
< tabelr

, maka butir soal yang dimaksud tidak 

valid sehingga item tersebut tidak digunakan. 
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Dapat disimpulkan bahwa item nomor 1 valid. Harga Hitungr
 tiap-tiap butir 

instrumen dapat dilihat dalam lampiran. Data rekap hasil uji coba dari tiap-tiap 

variabel dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Validitas Butir Uji Coba Instrumen Penilaian Keterampilan Proses 

Sains Siswa 

No Kriteria Nomor Butir Jumlah 

1.  V alid        1,2,4,5,6,8,10,11 8 

2. Invalid   3,7,9,12 4 

 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik (Arikunto, 2002:154). 

Dalam penelitian ini diguakan reliabilitas yang diperoleh dengan cara 

menganalisis data dari satu kali hasil pengetesan. Uji reliabilitas dalam penelitian 

ini menggunakan rumus Alpha sebagai berikut. 
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Keterangan: 

r11  : Reliabilitas Instrumen 

K  : Banyaknya Butir Pertanyaan Atau Soal 

 2

b
 :Jumlah Varians Butir 

2

t
  : Varians total 

Untuk mencari varians butir digunakan rumus sebagai berikut. 
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Keterangan : 

σ
2
  : Varian tiap butir 

X  : Jumlah Skor 

N  : Jumlah Responden 

(Arikunto, 2006: 196) 

Sesuai hasil yang diperoleh dalam uji coba instrumen Penilaian 

Keterampilan Proses Sains Siswa, dapat diketahui nilai k = 12; σb
2
= 14,335; σt

2
 

=44,047. sehingga 11r  yang diperoleh sebesar 0,735. harga r yang didapat ( hitungr
) 

kemudian dikonsultasikan dengan  harga r pada Tabel, dengan N=20 dan taraf 

signikan 5% didapat harga Tabel ( tabelr
) = 0,444. dapat disimpulkan bahwa harga 

hitungr
 sebesar 0,735 lebih besar dari harga tabelr

 sebesar 0,444 ( hitungr
> tabelr

 ) 

sehingga Instrumen Penilaian Keterampilan Proses Sains Siswa adalah reliabel. 

Untuk reliabilitas instrumen Penilaian Keterampilan Proses Sains Siswa dapat 

dilihat dari Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Reliabilitas Instrumen Penilaian Keterampilan Proses Sains Siswa 

k σb
2
 σt

2
 

11r
 

tabelr
 

12 14,335 44,047 0,735 0,444 

 

Dapat disimpulkan bahwa harga hitungr
 sebesar 0,735 lebih besar dari harga 

tabelr
 sebesar 0,444 ( hitungr

> tabelr
 ) sehingga instrumen reliabel. 
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Untuk mengetahui tingkat reliabilitas menurut Arikunto (2006:276), nilai 

hitungr
 dikonsultasikan dengan harga interpretasi r yang dapat dilihat pada Tabel 

3.3. 

Tabel 3.3 Harga Interpretasi r 

Besar nilai hitungr  Interpretasi 

0,800-1,00 

0,600-0,800 

0,400-0,600 

0,200-0,400 

0,000-0,200 

Tinggi 

Cukup 

Agak rendah 

Rendah 

Sangat rendah 

 

Berdasarkan harga interpretasi r, reliabilitas instrumen Penilaian 

Ketrerampilan Proses Sains Siswa berada pada rentang 0,600-0,800, berarti 

instrumen tersebut mempunyai reliabilitas yang cukup. 

3.8 Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian karena 

analisis adalah proses menyusun dan mengkategorisasi data yang diperoleh dari 

hasil tes, wawancara, dan observasi secara sistematis berdasarkan masalah dan 

tujuan penelitian sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Menurut Samsudi (2009: 62) analisis data pada penelitian kualitatif bersifat 

induktif artinya temuan penelitian dikembangkan dari lapangan bukan dari teori 

yang telah ada. 

3.8.1 Teknik Analisis Data Tentang KPS Siswa Berdasarkan Jenis KPS 

Untuk mengetahui keterampilan proses sains siswa  berdasarkan jenis KPS 

dilakukan dengan mendeskripsikan secara langsung berdasarkan hasil tes. Hasil 

ini kemudian dibandingkan dengan standar/ skala tertentu sehingga menjadi 
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sesuatu yang bermakna untuk dideskripsikan. Menurut Zubaidah et al. (2013: 36) 

penilaian KPS siswa dapat menggunakan skala penilaian (rating scale) dari tidak 

sempurna sampai sempurna. Seperti 1= tidak kompeten (mampu), 2= cukup 

mampu, 3= mampu, 4= sangat mampu. Untuk mempermudah penilaian bisa 

dibuat dalam bentuk tabel seperti pada Tabel 3.4 

Tabel 3.4 Kriteria Keterampilan Proses Sains Siswa 

Interval Rerata Kriteria 

 ̅ ≤ 1 Tidak mampu 

1 <  ̅  ≤ 2 Cukup mampu 

2 <  ̅  ≤ 3 Mampu 

 ̅  > 3 Sangat mampu 

 

3.8.2 Teknik Analisis Data Tentang KPS Siswa Berdasarkan Kelompok 

Sekolah dan Kelas 

Untuk mengetahui secara lebih lengkap bagaimana keterampilan proses 

sains siswa SMA di Kecamatan Andong, selain ditinjau KPS siswa berdasarkan 

jenis KPS juga ditinjau  KPS siswa berdasarkan kelompok sekolah dan kelas. 

Analisis KPS siswa berdasarkan kelompok sekolah dan kelas dilakukan dengan 

membandingkan keterampilan proses sains antar kelas dan antar sekolah pada dua 

sekolah sampel. Desain analisis data adalah seperti Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Desain Analisis Data  

Keterangan: 

1. Keterampilan proses sains siswa kelas X dibanding kelas XI di SMA Negeri. 

2. Keterampilan proses sains siswa kelas X dibanding kelas XI di SMA Swasta. 

3. Keterampilan proses sains antara siswa kelas X  dibanding kelas XI di 

Kecamatan Andong. 

4. Keterampilan proses sains siswa kelas X SMA Negeri  dibanding kelas X SMA 

Swasta. 

5. Keterampilan proses sains siswa kelas XI SMA Negeri dibanding kelas XI 

SMA Swasta. 

6. Keterampilan proses sains siswa SMA Negeri  dibanding siswa SMA Swasta di 

Kecamatan Andong. 

Untuk membandingkan adakah perbedaan keterampilan proses sains 

digunakan uji t, uji t yang digunakan ditentukan oleh hasil uji kesamaan dua 

varians. Berdasarkan hasil uji kesamaan dua varians: 

(1) Apabila kedua kelas mempunyai varians yang sama, maka rumus uji t yang 

digunakan yaitu: 
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Keterangan: 

1x  = nilai rata-rata data 1 

2x  =  nilai rata-rata data 2 

2

1s  = variansi data 1 

2

2s  =  variansi data 2 

2s  = variansi gabungan. 

1n  =  banyak subyek pada data 1 

2n  =  banyak subyek pada data 2 

Derajat kebebasan (dk ) untuk Tabel distribusi t yaitu (n1 + n2 -2) dengan 

peluang (1-), =5%. Kriteria yang digunakan yaitu: 

1) Uji dua pihak (dibanding data keterampilan proses sains ), jika –t0,975(n1+n2-2) ≥ 

thitung ≥ t0,975(n1+n2-2), maka Ha diterima, artinya ada perbedaan rata-rata 

keterampilan proses sains yang signifikan antara data 1 dengan data 2.  

2) Jika –t0,975(n1+n2-2) ≤ thitung ≤ t0,975(n1+n2-2), maka Ha ditolak atau Ho diterima, 

artinya tidak ada perbedaan rata-rata keterampilan proses sains yang signifikan 

antara data 1 dengan data 2.  
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(2)   Jika diperoleh simpulan bahwa kedua varians tidak sama, maka rumus yang 

digunakan: 
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Kriteria yang digunakan terima hipotesis Ho jika: 
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= taraf signifikan (5 %)  

(Sugiyono, 2011: 138) 

Untuk menentukan rumus t-test yang akan dipih maka perlu diuji dulu 

varians kedua sampel homogen atau tidak dengan rumus: 
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3.8.3 Teknik Analisis Data Faktor-Faktor  yang Memengaruhi KPS Siswa 

 

Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai faktor-faktor yang 

mempengariuhi KPS siswa dilakukan dengan cara menganalisis data hasil 

wawancara dengan siswa kemudian di triangulasi dengan hasil observasi dan 

pendapat para ahli. Informasi tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

analisis interaksi atau interactive analysis models, dimana komponen reduksi data 

dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah 

data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan 

kesimpulan) saling berinteraksi. Langkah-langkah dalam analisis interaksi dapat 

dilihat pada Gambar 3.1 

 

 

Gambar 3.2  komponen-komponen analisis model interaksi (Miles,2009:20). 

Peneliti menggunakan metode analisis interaksi atau interactive analysis 

models dengan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut. 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Dilaksanakan dengan cara mencari data yang diperlukan dari berbagai jenis 

data dan bentuk data yang ada dilapangan, kemudian melaksanakan pencatatan 
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data dilapangan. Data pada penelitian ini berupa jawaban siswa, hasil wawancara 

dengan siswa dan hasil observasi. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Apabila data sudah terkumpul langkah selanjutnya adalah mereduksi data. 

Menurut Sugiyono (2010:338) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola 

nya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Selain itu, dengan adanya penyajian data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

4. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah 

penarikan kesimpulan (verification) ini didasarkan pada reduksi data yang 

merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak 

ditemukan  bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 
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mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan ketrerampilan proses 

sains siswa SMA di Kecamatan Andong, Boyolali dan faktor-faktor yang 

memengaruhinya. Dalam penelitian ini aspek keterampilan proses sains yang 

diteliti meliputi keterampilan mengamati, mengukur, menyusun hipotesis, 

merencanakan percobaan, menganalisis data dan menyimpulkan. Selain dari jenis 

KPS dalam penelitian ini juga meninjau KPS siswa berdasarkan kelompok 

sekolah dan kelas. Data tentang keterampilan proses sains siswa diperoleh melalui 

hasil tes tertulis yang berupa soal pilihan ganda beralasan. Sedangkan faktor-

faktor yang memengaruhi KPS siswa diperoleh melalui hasil wawancara dengan 

siswa dan observasi. 

4.2 Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dibanding keterampilan proses sains siswa 

yang dilakukan di dua SMA di Kecamatan Andong didapat hasil seperti pada 

Tabel4.1.

 



 
 

 
 

3
5
 

Tabel 4.1 Keterampilan proses sains siswa SMA di Kecamatan Andong 

Keterampilan 

Proses Sains 

Kelas X Negeri Kelas XI Negeri Kelas X Swasta Kelas XI Swasta 

Skor 

(0,00-

4,00) 

Kriteria Rerata 

(0,00-

4,00) 

Kriteria Skor 

(0,00-

4,00 

Kriteria Skor 

(0,00-

4,00 

Kriteria 

Mengamati 3, 27 Sangat mampu 3, 47 Sangat mampu 2,72 Mampu 3, 13 Sangat mampu 

Mengukur 3, 90 Sangat mampu 2, 15 Mampu 1, 36 Cukup mampu 1, 73 Cukup mampu 

Menyusun hipotesis 1, 77 Cukup mampu 2, 18 Mampu 1, 38 Cukup mampu 1, 67 Cukup mampu 

Merencanakan 

percobaan 

2, 25 Mampu 3, 00 Mampu 1, 40 Cukup mampu 2, 08 Mampu 

Menganalisis data 3, 54 Sangat mampu 3, 06 Sangat mampu 2, 09 Mampu 2, 91 Mampu 

Menyimpulkan 1, 80 Cukup mampu 2, 40 Cukup mampu 1, 77 Cukup mampu 1, 30 Cukup mampu 
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4.3 Keterampilan Proses Sains Siswa Berdasarkan Jenis KPS 

1.  Keterampilan mengamati 

 Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa keterampilan mengamati siswa 

di Kecamatan Andong secara umum sudah sangat baik. Hal ini ditunjukan dari 

empat kelas yang diteliti hanya satu kelas yang berada pada kategori mampu 

selebihnya berada pada kategori sangat mampu. Keterampilan mengamati siswa 

SMA Negeri, baik kelas X maupun kelas XI sama-sama berada pada kriteria 

sangat mampu dengan skor masing-masing secara berurutan 3,27 dan 3,47. Di  

SMA Swasta, keterampilan mengamati siswa kelas X berada pada kriteria mampu 

dengan skor 2,72 dan keterampilan mengamati siswa kelas XI berada pada kriteria 

sangat mampu dengan skor 3,13. 

2.  Keterampilan mengukur 

Dari tabel terlihat bahwa keterampilan mengukur siswa menunjukan hasil 

yang cukup bervariasi. Keterampilan mengukur siswa SMA Negeri kelas X 

berada pada kriteria sangat mampu dengan skor 3,90 jauh lebih tinggi dari kelas 

XI yang hanya berada pada kriteria mampu dengan skor 2,15. Hasil penelitian di 

SMA Swasta menunjukan hasil yang berbeda dimana keterampilan mengukur 

siswa baik kelas X maupun kelas XI sama-sama masih berada pada kriteria cukup 

mampu dengan skor 1,36 dan 1,73. 

1. Keterampilan menyusun hipotesis 

Hasil penelitian menunjukan siswa SMA di Kecamatan Andong masih 

mengalami kesulitan dalam menyusun hipotesis. Hal ini ditunjukan dari empat 
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kelas yang diteliti hanya satu kelas yang berada pada kriteria mampu sedangkan 

tiga kelas lainya berada pada kriteria cukup mampu. Keterampilan menyusun 

hipotesis siswa SMA Negeri kelas X berada pada kriteria cukup mampu dengan 

skor 1,77 dan kelas XI berada pada kriteria mampu dengan skor 2,18. 

Keterampilan menyusun hipotesis di SMA Swasta jauh lebih kurang, 

keterampilan menyusun hipotesis siswa baik kelas X maupun kelas XI masih 

berada pada kriteria cukup mampu dengan skor 1,38 dan 1,67. 

2. Keterampilan merencanakan percobaan 

Pada keterampilan merencanakan percobaan siswa secara umum berada pada 

kriteria mampu. Hasil penelitian menunjukan keterampilan merencanakan 

percobaan siswa SMA Negeri baik kelas X maupun kelas XI berada pada kriteria  

mampu dengan skor 2,25 dan 3,00 dan di SMA Swasta, keterampilan 

merencanakan percobaan siswa kelas X berada pada kriteria cukup mampu 

dengan skor 1,40 dan keterampilan mengamati siswa kelas XI berada pada kriteria 

mampu dengan skor 2,08. 

3. Keterampilan menganalisis data 

Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa keterampilan menganalisis 

data siswa menunjukan keterampilan menganalisis data siswa SMA Negeri berada 

pada kriteria sangat mampu sedangkan di SMA Swasta masih berada pada level 

mampu jadi secara umum dapat dikatakan kemampuan menganalisis data siswa 

SMA di Kecamatan Andong sudah baik. Keterampilan menganalisis data siswa 

SMA Negeri baik kelas X maupun kelas XI berada pada kriteria  sangat mampu 

dengan skor 3,54 dan 3,06. Di SMA Swasta, keterampilan menganalisis data 
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siswa SMA Swasta baik kelas X maupun kelas XI berada pada kriteria   mampu 

dengan skor 2,09 dan 2,91. 

4. Keterampilan menyimpulkan 

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa keterampilan menyimpulkan siswa 

menunjukan hasil yang sama yaitu berada pada kriteria cukup mampu. Skor 

keterampilan menyimpulkan siswa di SMA Negeri kelas X dan XI secara 

berurutan adalah1,80 dan 2,40. Skor keterampilan menyimpulkan siswa di SMA 

Swasta kelas X dan XI secara berurutan adalah1,77 dan 1,30. Dapat disimpulkan 

diantara KPS lainya  keterampilan menyimpulkan  merupakan yang paling kurang 

karena dari empat kelas yang diteliti tidak ada yang mencapai kriteria mampu. 

4.4 Keterampilan Proses Sains Siswa Berdasarkan Kelompok 

Sekolah dan Kelas 

4.4.1 Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas X SMA Negeri  dibanding 

Kelas XI SMA Negeri 

 

Tabel 4.2 Perbandingan skor KPS Kelas X dan XI SMA Negeri 

 

Keterampilan Proses 

Sains 

kelas X kelas XI 

Mengamati 3,27 3,47 

Mengukur 3,90 2,15 

Menyusun hipotesis 1,77 2,18 

Merencanakan 

percobaan 

2,25 3,00 

Menganalisis data 3,54 3,06 

Menyimpulkan 1,80 2,40 

n 6,00 6,00 

Rerata ( ̅) 2,75 2,71 

s
2 0,86 0,29 

s 0,93 0,54 
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Hipotesis statistik yang diajukan adalah: 

Ho : µ1 = µ2 

Ha : µ1 ≠ µ2 

Keterangan :  

µ1= skor keterampilan proses sains siswa kelas X SMA Negeri 

µ2= skor keterampilan proses sains siswa kelas XI SMA Negeri 

 

 

 

Gambar 4.1 Keterampilan proses sains siswa di SMA Negeri 

 

Tabel 4.2 menunjukan varians (kuadrat dari simpangan baku) terbesar  0,86 

dan varians terkecil  0,29 sehingga F= 0,86:0,29 = 2,96.  Ftabel dengan dk 

pembilang = (6-1) dan dk penyebut= (6-1) serta taraf kesalahan 5% , maka adalah  

3,79, karena Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka varians homogen. Setelah diketahui 

bahwa kedua varians homogen maka dipilih rumus uji t yang pertama, dari 

perhitungan diketahui bahwa Thitung = 0,13. Ttabel dihitung dengan rumus 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

R
e

ra
ta

 

Jenis KPS 

Rerata kelas X negeri

Rerata kelas XI negeri



40 
 

 
 

T0,975(n1+n2-2) = T0,975(10) = T9,75=2,22. Berdasarkan perhitungan diperoleh Thitung ) ≤  

T0,975(n1+n2-2),  maka Ha ditolak, artinya tidak ada perbedaan rata-rata keterampilan 

proses sains yang signifikan antara siswa kelas X SMA Negeri  dengan siswa 

kelas XI SMA Negeri. 

4.4.2  Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas X SMA Swasta dibanding 

Kelas XI SMA Swasta 

 

Hipotesis statistik yang diajukan adalah: 

Ho : µ1 = µ2 

Ha : µ1 ≠ µ2 Keterangan :  

µ1= skor keterampilan proses sains siswa kelas X SMA Swasta 

µ2= skor keterampilan proses sains siswa kelas XI SMA Swasta 

 

Tabel 4.3 Perbandingan skor KPS Kelas X dan XI SMA Swasta 

Keterampilan Proses 

Sains 

kelas X kelas XI 

Mengamati 2,72 3,13 

Mengukur 1,36 1,73 

Menyusun hipotesis 1,38 1,67 

Merencanakan 

percobaan 

1,40 2,08 

Menganalisis data 2,09 2,91 

Menyimpulkan 1,77 1,30 

n 6,00 6,00 

Rerata ( ̅) 1,78 2,13 

s
2 0,29 0,53 

s 0,54 0,73 
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Gambar 4.2 Keterampilan proses sains siswa di SMA Swasta 

 

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa varians terbesar  0,53 dan varians 

terkecil 0,29, jadi F= 0,53:0,29= 1,82. Dengan dk pembilang = (6-1) dan dk 

penyebut= (6-1) serta taraf kesalahan 5%  nilai F tabel sebesar 3,79. Dari 

perhitungan diketahui F hitung lebih kecil dari F tabel maka varians homogen.  

kedua varians terbukti homogen maka dipilih rumus uji t yang pertama. Dari 

perhitungan diketahui bahwa T hitung sebesar -1,46. T tabel dihitung dengan 

rumus t0,975(n1+n2-2) = t0,975(10) = t9,75 = 2,22. Dari perhitungan diperoleh –t0,975(n1+n2-2) 

≤ thitung maka Ha ditolak atau Ho diterima, artinya tidak ada perbedaan rata-rata 

keterampilan proses sains yang signifikan antara siswa kelas X SMA Swasta  

dengan siswa kelas XI SMA Swasta. 
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4.4.3  Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas X  dibanding Kelas XI di 

Kecamatan Andong 

 

Hipotesis statistik yang diajukan adalah: 

Ho : µ1 = µ2 

Ha : µ1 ≠ µ2 

Keterangan :  

µ1=  skor keterampilan proses sains siswa kelas X di Kecamatan Andong 

µ2=  skor keterampilan proses sains siswa kelas XI di Kecamatan Andong 

 

Tabel 4.4  Perbandingan skor KPS siswa Kelas X dibanding siswa Kelas XI  

di Kecamatan Andong 

Keterampilan Proses Sains Rerata kelas X Rerata kelas  XI 

Mengamati 2,99 3,30 

Mengukur 2,63 1,94 

Menyusun Hipotesis 1,57 1,92 

Merancang Percobaan 1,82 2,54 

Menganalisis 2,81 2,98 

Menyimpulkan 1,78 1,85 

n 6,00 6,00 

Rerata ( ̅) 2,27 2,42 

s
2 0,37 0,38 

s 0,61 0,61 

 Sekolah Rerata kelas X Rerata kelas XI 

 SMA Negeri 2,75 2,71 

 SMA Swasta 1,78 2,13 

 n 2,00 2,00 

 Rerata 2,27 2,42 

 s
2 

0,46 0,16 

 s 0,68 0,40 
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Gambar 4.3 Keterampilan proses sains siswa di kelas X dan XI  

di Kecamatan Andong 

 

Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa varians  terbesar adalah 0,46 dan varians 

terkecil  0,16 sehingga F= 0,46:0,16= 2,87. Dengan dk pembilang = (2-1) dan dk 

penyebut= (2-1) dengan taraf kesalahan 5% , maka F tabel adalah 161 karena F 

hitung lebih kecil dari F tabel maka variens homogen. Setelah diketahui bahwa 

kedua varians homogen maka dipilih rumus uji t yang pertama dan dari 

perhitungan diketahui bahwa T hitung = -0,27. T tabel dihitung dengan rumus 

t0,975(n1+n2-2) = t0,975(2) = t1,95=4,30. Dari perhitungan diperoleh  –t0,975(n1+n2-2) ≤ thitung , 

maka Ha ditolak atau Ha diterima, artinya tidak ada perbedaan rata-rata 

keterampilan proses sains yang signifikan antara siswa kelas X SMA Negeri + 

SMA Swasta dengan kelas XI SMA Negeri + SMA Swasta. 
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4.4.4  Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas X SMA Negeri dibanding 

Kelas X SMA Swasta 

 

Tabel 4.5 Perbandingan rerata KPS Kelas X SMA Negeri dan X SMA 

Swasta 

Keterampilan Proses 

Sains 

Rerata kelas X 

SMA Negeri 

 

Rerata kelas X 

SMA Swasta 

 

Mengamati 3,27 2,72 

Mengukur 3,90 1,36 

Menyusun hipotesis 1,77 1,38 

Merencanakan 

percobaan 

2,25 1,4 

Menganalisis data 3,54 2,09 

Menyimpulkan 1,80 1,77 

n 6,00 6,00 

Rerata ( ̅) 2,75 1,78 

s
2 0,86 0,29 

s 0,93 0,54 

 

 

 

Gambar 4.4 Keterampilan proses sains siswa kelas X di SMA Negeri dan 

SMA Swasta  
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Hipotesis statistik yang diajukan adalah: 

Ho : µ1 = µ2 

Ha : µ1 ≠ µ2 

Keterangan :  

µ1= rata-rata keterampilan proses sains siswa kelas X SMA Negeri 

µ2= rata-rata keterampilan proses sains siswa kelas X SMA Swasta 

Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa varians terbesar sebesar 0,86 dan terkecil 

sebesar 0,29 sehingga F= 0,86:0,29= 2,96. F Tabel dengan dk pembilang = (6-1) 

dan dk penyebut= (6-1) serta taraf kesalahan 5% adalah 3,79. Varians homogen 

karena F hitung lebih kecil dari F tabel  .Setelah diketahui bahwa kedua varians 

homogen maka dipilih rumus uji t yang pertama dari perhitungan diketahui bahwa 

T hitung sebesar 2,89. T tabel dihitung dengan rumus t0,975(n1+n2-2) = t0,975(10) = 

t9,75=2,22. Berdasarkan perhitungan ternyata thitung ≥ t0,975(n1+n2-2), maka Ha 

diterima, artinya ada perbedaan rata-rata keterampilan proses sains yang 

signifikan antara siswa kelas X SMA Negeri dengan kelas X SMA Swasta. 

4.4.5 Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas XI SMA Negeri dibanding 

Kelas XI SMA Swasta 

Hipotesis statistik yang diajukan adalah: 

Ho : µ1 = µ2 

Ha : µ1 ≠ µ2 

Keterangan :  

µ1= rata-rata keterampilan proses sains siswa kelas XI SMA Negeri 

µ2= rata-rata keterampilan proses sains siswa kelas XI SMA Swasta 
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Tabel 4.6 Perbandingan rerata KPS Kelas XI SMA Negeri dan XI SMA 

Swasta 

Keterampilan Proses 

Sains 

Rerata kelas XI 

 

Rerata kelas XI 

 

Mengamati 3,47 3,13 

Mengukur 2,15 1,73 

Menyusun hipotesis 2,18 1,67 

Merencanakan 

percobaan 

3,00 2,08 

Menganalisis data 3,06 2,91 

Menyimpulkan 2,40 1,30 

n 6,00 6,00 

Rerata ( ̅) 2,71 2,13 

s
2 

0,29 0,53 

s 0,54 0,73 

 

 

Gambar 4.5 Keterampilan proses sains siswa kelas XI di  SMA Negeri dan 

SMA Swasta 

 

Dari Tabel 4.6 terlihat varians  terbesar  0,53 dan varians terkecil 0,29 dari 

data tersebut F hitung dapat dicari sebagai berikut F= 0,86:0,29= 2,96. 
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Perbandingan F tabel dengan dk pembilang = (6-1) dan dk penyebut= (6-1) serta 

taraf  kesalahan 5% , maka F tabel sebesar3,79. Karena F hitung lebih kecil dari F 

Tabel maka varians homogen. Setelah diketahui bahwa kedua varians homogen 

maka dipilih rumus uji t yang pertama dari perhitungan diketahui bahwa T hitung 

sebesar 2,39. T Tabel dihitung dengan rumus t0,975(n1+n2-2) = t0,975(10) = t9,75=2,22. 

Berdasarkan perhitungan ternyata  thitung ≥ t0,975(n1+n2-2), maka Ha diterima, artinya 

ada perbedaan rata-rata keterampilan proses sains yang signifikan antara siswa 

kelas XI SMA Negeri dengan kelas XI SMA Swasta. 

4.4.6 Keterampilan Proses Sains Siswa SMA Negeri dibanding Siswa SMA 

Swasta di Kecamatan Andong 

 

Tabel 4.7 Perbandingan rerata KPS Siswa SMA Negeri dan 

SMA Swasta 

Keterampilan Proses Sains Rerata SMA Negeri Rerata SMA Swasta 

Mengamati 3,37 2,92 

Mengukur 3,02 1,54 

Menyusun Hipotesis 1,97 1,52 

Merancang Percobaan 2,62 1,74 

Menganalisis 3,30 2,50 

Menyimpulkan 2,10 1,53 

n 6,00 6,00 

Rerata ( ̅) 2,73 1,96 

s
2 0,35 0,36 

s 0,59 0,60 

Sekolah SMA Negeri SMA Swasta 

Rerata Kelas X 2,75 1,78 

Rerata Kelas XI 2,71 2,13 

n 2,00 2,00 

Rerata  2,73 1,96 

s2 0,001 0,06 

s 0,03 0,24 
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Gambar 4.6 Keterampilan proses sains siswa di SMA Negeri dan SMA 

Swasta  

 

Hipotesis statistik yang diajukan adalah: 

Ho : µ1 = µ2 

Ha : µ1 ≠ µ2 

Keterangan :  

µ1= rata-rata keterampilan proses sains siswa SMA Negeri 

µ2= rata-rata keterampilan proses sains siswa SMA Swasta 

 

Pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa varians terbesar  0,061 dan yang terkecil  

0,001.  Jadi dari kedua data tersebut F hitung = 0,061:0,001 = 61. F tabel dengan 

dk pembilang = (2-1) dan dk penyebut= (2-1) serta taraf kesalahan 5% , maka F 

Tabel= 161. Varians homogen karena F hitung lebih kecil dari F tabel. Setelah 

diketahui bahwa kedua varians homogen maka dipilih rumus uji t yang pertama 
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dari perhitungan diketahui bahwa T hitung = 24,36. T tabel dihitung dengan 

rumus t0,975(n1+n2-2) = t0,975(2) = t1,95=4,30. Berdasarkan perhitungan t hitung ≥ 

t0,975(n1+n2-2),  maka Ha diterima, artinya ada perbedaan rata-rata keterampilan 

proses sains yang signifikan antara siswa kelas X + XI SMA Negeri dengan kelas 

X + XI SMA Swasta. 

4.5 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keterampilan Proses Sains Siswa 

Berdasarkan hasil wawancara di dua sekolah sampel didapat bahwa faktor-

faktor yang memengaruhi keterampilan proses sains siswa adalah metode 

mengajar guru, pembiasaan melakukan proses sains khususnya praktikum dan 

sarana prasarana. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber 

Dimas Sapta Dewa (XI IPA, SMA Swasta), Nur Rosit (X1 MIPA 3, SMA 

Negeri), Ayu Fransiscawati (XI MIPA 3, SMA Negeri), Aan Ramadhan (X.2, 

SMA Swasta).  

Faktor lain yang memengaruhi keterampilan proses sains adalah rasa ingin 

tahu dan motivasi siswa. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Laila Ruhayati 

(XI IPA, SMA Swasta), Ernawati (X.2, SMA Swasta). Joko Tri Atmojo (X MIPA 

1, SMA Negeri) dan Vikhi Qomariyah (X MIPA 1, SMA Negeri).  Untuk lebih 

jelasnya hasil wawancara dengan siswa dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8. Tabel rekapitulasi hasil wawancara 

Faktor yang Memengaruhi 

KPS 

Responden yang Menyetujui 

(Dari 8 responden) 

Presentase 

(0-100 %) 

Metode mengajar Guru Semua responden 100 % 

Pembiasaan melakukan 

KPS  

Semua responden 100 % 

Sarana dan prasarana Semua responden 100 % 

Rasa ingin tahu siswa 2 dari 8 responden 25 % 

Motivasi siswa 2 dari 8 responden 25 % 

 

4.6 Pembahasan 

4.6.1 Keterampilan Proses Sains Siswa Berdasarkan Jenis KPS 

1.  Keterampilan mengamati 

 Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa keterampilan mengamati siswa 

merupakan  yang tertinggi diantara yang lainya. Dari empat kelas yang diteliti tiga 

diantaranya berada pada kategori sangat mampu dan satu kelas berada pada 

kriteria mampu. Hal ini menunjukan siswa SMA di Kecamatan Andong tidak 

mengalami kesulitan dalam aspek mengamati. Hasil penelitian ini sesuai jika 

dibandingkan dengan hasil penelitian sejenis yang telah lebih dahulu dilakukan di 

lokasi lain. Sebagai hasil pembanding, Dewi   (2011 : 55) yang telah meneliti KPS 

di salah satu SMA Negeri di Tangerang dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

hasil KPS siswa tertinggi juga pada aspek mengamati. 

2.  Keterampilan mengukur 

Dari penelitian terlihat bahwa keterampilan mengukur siswa cukup 

bervariasi bergantung asal sekolah dan jenjang kelas. Berdasarkan data secara 

umum dapat disimpulkan bahwa siswa SMA Swasta masih mengalami kesulitan 

dalam melakukan pengukuran sedangkan di SMA Negeri secara umum siswa 

sudah mampu melakukan pengukuran. Hasil penelitian ini khususnya di SMA 
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Swasta sesuai dengan hasil studi TIMSS yang menyatakan keterampilan memakai 

alat (termasuk alat ukur) siswa Indonesia masih rendah (Depdiknas, 2013: 3). 

3. Keterampilan menyusun hipotesis 

Hasil penelitian menunjukan bahwa keterampilan menyusun hipotesis siswa 

secara umum berada pada kriteria cukup mampu dan hanya satu kelas saja yang 

berada pada kriteria mampu. Hal ini menunjukan bahwa siswa SMA masih 

mengalami kesulitan untuk berfikir secara hipotetis dalam memecahkan suatu 

permasalahan. Hasil ini sesuai dengan dengan hasil studi TIMSS yang menyatakan 

keterampilan melakukan investigasi  siswa Indonesia masih rendah (Depdiknas, 

2013: 3). 

4. Keterampilan merencanakan percobaan 

Dari hasil penelitian terlihat bahwa keterampilan merencanakan percobaan 

siswa SMA di Kecamatan Andong secara umum berada pada kriteria mampu. 

Dari semua kelas yang diteliti hanya satu yang berada pada kriteria cukup mampu 

seliebihnya berada pada kriteria mampu. Hasil ini berbeda dengan dengan hasil 

studi TIMSS yang menyatakan keterampilan melakukan prosedur dan pemecahan 

masalah  siswa Indonesia masih rendah (Depdiknas, 2013: 3). Hasil penelitian 

justru menunjukan bahwa kemampuan merencanakan percobaan siswa sudah 

berada pada kriteria mampu. 

5. Keterampilan menganalisis data 

Berdasarkan tabel hasil penelitian terlihat bahwa keterampilan menganalisis 

data siswa menunjukan hasil yang bervariasi namun secara umum menunjukan 

hasil yang positif. Hal ini menunjukan bahwa siswa SMA di kecamatan Andong 

sudah mampu berfikir analitis. 
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Hasil penelitian ini berbeda dengan dengan hasil studi TIMSS yang 

menyatakan keterampilan menganalisis  siswa Indonesia masih rendah 

(Depdiknas, 2013: 3). Perbedaan ini disebabkan soal yang digunakan untuk 

mengetes kemampuan menganalisis siswa berkaitan dengan materi penguapan 

yang sering bersinggungan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memungkinkan 

siswa sudah mengetahui jawabannya berdasarkan pengetahuan yang sudah 

mereka miliki tanpa harus menganalisis secara mendalam. 

6. Keterampilan menyimpulkan 

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa keterampilan menyimpulkan siswa 

menunjukan hasil yang sama yaitu berada pada kriteria cukup mampu. Dari 

penelitian terlihat siswa masih kesulitan dalam menyimpulkan terutama membaca 

grafik. Menyimpulkan adalah keterampilan memutuskan keadaan suatu objek 

berdasarkan fakta, konsep, prinsip yang diketahui (Zubaidah et al., 2013: 4). Dari 

definisi ini dapat dikatakan menyimpulkan merupakan salah satu dari kemampuan 

berfikir tingkat tinggi sehingga sangat wajar bila pada aspek ini siswa banyak 

yang mengalami kesulitan. 

4.6.2 Keterampilan Proses Sains Siswa Berdasarkan Kelompok Sekolah 

dan Kelas 

Dari uji t yang dilakukan diketahui apakah ada perbedaan yang signifikan 

antara dua kelompok yang dibandingkan. Penjelasan mengapa perbedaan ini dapat 

terjadi digali berdasarkan hasil tes, wawancara dan pendapat ahli. Penjelasan yang 

diberikan disini memang lebih bersifat teoritis dan akan lebih baik bila dilakukan 

penelitian lebih lanjut dengan cara wawancara secara mendalam dengan siswa 

untuk mengkonfirmasi kebenaran penjelasan teoritis yang telah dibuat. Namun 
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sesuai yang diketahui dalam penelitian tidak selamanya apa yang direncanakan 

bisa terlaksana. Begitu juga pada penelitian ini karena terkendala waktu maka 

wawancara yang direncanakan tidak bisa terlaksana.  

1. Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas X SMA Negeri  dibanding Kelas 

XI SMA Negeri 

 Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara keterampilan proses sains siswa kelas X dan XI di SMA Negeri. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan proses sains siswa kelas 

X dan kelas XI di SMA Negeri relatif berimbang walaupun secara rata-rata KPS 

kelas X sedikit lebih unggul dari kelas XI.  

Sebenarnya bila ditinjau per aspek terlihat bahwa KPS siswa kelas XI 

lebih baik dari kelas X ini terbukti siswa kelas XI lebih unggul pada  aspek 

mengamati, menyusun hipotesis, merancang percobaan dan menyimpulkan. 

Keterampilan proses sains kelas X siswa lebih unggul dari kelas XI pada aspek 

mengukur dan menganalisis, bahkan untuk keterampilan mengukur selisih 

keduanya cukup jauh. Keterampilan mengukur siswa kelas X lebih baik dari kelas 

XI karena materi pengukuran diberikan di kelas X sehingga siswa kelas X lebih 

terbiasa mengerjakan soal-soal maupun praktik-praktik pengukuran. Hal ini sesuai 

dengan pendapat  para ahli yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

memengaruhi KPS siswa adalah pembiasaan.    

Selain itu berdasarkan prinsip keterdekatan (contiguity) yang 

dikembangkan oleh Gagne pada Rifai & Catharina (2011: 95), siswa kelas X lebih 

unggul karena stimulus berupa materi pengukuran dan latihan mengukur diberikan 

lebih dekat dengan respon yang diinginkan yaitu mampu menjawab soal 
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pengukuran sehingga kelas X lebih unggul dari kelas XI pada aspek mengukur 

walaupun siswa kelas XI juga sudah memperoleh materi pengukuran saat kelas X.  

Untuk mengetahui mengapa kemampuan menganalisis data siswa kelas X 

lebih unggul dapat dicari dengan melihat jawaban siswa pada soal terutama pada 

uraian mengapa siswa memilih jawaban tersebut. Setelah dilihat dari jawaban-

jawaban siswa terlihat kesalahan-kesalahan siswa kelas XI lebih pada 

menganggap bahwa menyublim itu sama dengan menguap dan pemahaman awal 

yang keliru tentang menyublim. Kesalahan semacam itu juga ada di  kelas X 

namun tidak sesering dikelas XI sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

menyebabkan mengapa keterampilan menganalisis siswa kelas XI lebih tinggi dari 

kelas X karena pemahaman awal yang dimiliki siswa kelas X tentang materi pada 

soal yang digunakan untuk mengetes KPS siswa yaitu materi penyubliman lebih 

baik dari kelas XI. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli bahwa KPS siswa 

juga dipengaruhi pemahaman awal yang dimiliki siswa. 

2.  Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas X SMA Swasta dibanding Kelas 

XI SMA Swasta 

 

Hasil uji statistik yang telah dilakukan membuktikan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara keterampilan proses sains siswa kelas X dan XI 

di SMA Swasta sehingga dapat disimpulkan keterampilan proses sains siswa kelas 

X dan kelas XI di SMA Swasta relatif berimbang. Dari data terlihat bahwa secara 

umum KPS siswa kelas XI lebih baik dari kelas X kecuali pada keterampilan 

menyimpulkan.  

Untuk mengetahui mengapa hal ini dapat terjadi dapat dirunut dari melihat 

jawaban siswa pada tes KPS, hasil wawancara dan pendapat para ahli. Siswa kelas 

XI lebih unggul dari kelas X salah satunya karena metode mengajar yang 
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diterapkan guru. Walau dari  wawancara diketahui kedua kelas masih jarang 

melakukan praktikum namun guru kelas XI sering memberikan demonstrsi 

sehingga menstimulus siswa untuk berfikir kritis sehingga KPS-nya lebih baik 

dari kelas X hal ini sesuai dengan pendapat Yulianti & Wiyanto (2009: 9).  

Untuk aspek menyimpulkan dari jawaban siswa terlihat bahwa siswa di 

SMA Swasta baik kelas X maupun kelas XI sama-sama masih kesulitan untuk 

menarik kesimpulan dari data yang diberikan namun ada beberapa siswa kelas X 

yang berhasil menjawab dengan benar sehingga mampu mengungguli kelas XI. 

Dari data tersebut jelas bahwa tidak bisa dikatakan secara umum dalam aspek 

menyimpulkan siswa kelas X lebih unggu namun ada beberapa anak saja yang 

memiliki kecerdasan diatas rata-rata terlebih pada aspek menyimpulkan ini sangat 

bergantung pada kemampuan penalaran siswa. 

3.  Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas X  dibanding Kelas XI di 

Kecamatan Andong 

Dari uji statistik diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

keterampilan proses sains siswa antara kelas X dan XI di Kecamatan Andong. 

Berdasarkan uji statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan proses 

sains siswa kelas X dan kelas XI di Kecamatan Andong relatif berimbang. Secara 

keseluruhan keterampilan proses sains siswa kelas XI lebih tinggi dari kelas X 

kecuali pada aspek mengukur. 

Pada keterampilan mengukur siswa kelas X lebih baik dari kelas XI, hal ini 

dikarenakan materi pengukuran diajarkan di kelas X sehingga mereka lebih 

terbiasa melakukan pengukuran. Walaupun di Sekolah Swasta materi pengukuran 

juga diajarkan dikelas X,  keterampilan mengukur siswa kelas XI justru tetap lebih 
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unggul hal ini karena siswa kelas X di SMA Swasta kurang serius dalam 

mengerjakan soal tentang pengukuran terutama menuliskan cara perhitungan. 

4.  Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas X SMA Negeri dibanding Kelas X 

SMA Swasta 

Diketahui berdasarkan uji statistik, ada perbedaan yang cukup signifikan 

antara keterampilan proses sains siswa kelas X SMA Negeri  dan X SMA Swasta. 

Dari data terlihat bahwa siswa kelas X SMA Negeri  lebih baik dari kelas X SMA 

Swasta bahkan pada beberapa aspek seperti mengukur dan menganalisis selisih 

keduanya terpaut cukup jauh. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa kelas X SMA Swasta, siswa 

mengaku masih jarang melakukan praktikum bahkan ada yang mengatakan 

selama ini belum pernah diajak praktikum sedangkan di kelas X SMA Negeri 

walau praktikum juga masih jarang namun sering diberikan demonstrasi sehingga 

KPS siswa lebih tinggi. Ini sesuai dengan hasil penelitian Rusmiyati (2009: 77) 

yang menyatakan bahwa salah satu faktor eksternal yang memengaruhi hasil 

belajar adalah kesempatan siswa untuk terlibat secara langsung dalam proses 

pembelajaran, misalnya kesempatan untuk melakukan percobaan/ mengukur. 

Selain itu mengingat SMA Negeri merupakan SMA favorit di Kecamatan Andong 

tentunya memiliki input masukan siswa yang lebih terseleksi disbanding SMA 

Swasta.  

Keterampilan mengukur siswa kelas X di SMA Negeri dan SMA Swata 

terpaut jauh karena siswa kelas X SMA Swasta kurang serius dalam mengerjakan 

soal pengukuran. Dari grafik juga tampak keterampilan menyimpulkan siswa 

kelas X SMA Negeri dan Swasta hampir sama. Kemampuan menyimpulkan siswa 
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kelas X baik di SMA Negeri maupun Swasta sama-sama berada pada kriteria 

cukup mampu. Hal ini menunjukan siswa kelas X baik negeri dan swasta masih 

sama-sama kesulitan dalam menyimpulkan suatu data terutama membaca grafik. 

5. Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas XI SMA Negeri dibanding Kelas 

XI SMA Swasta 

Berdasarkan uji statistik juga terdapat perbedaan yang signifikan antara 

keterampilan proses sains siswa kelas XI SMA Negeri  dan XI SMA Swasta. Dari 

data terlihat bahwa siswa kelas XI SMA Negeri  lebih baik dari kelas XI SMA 

Swasta. Dari wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa metode mengajar 

dan intensitas melakukan praktikum keduanya kurang lebih sama bahkan kelas XI 

SMA Swasta justru lebih unggul, hal ini menunjukan bahwa faktor penyebab 

mengapa hal ini dapat terjadi lebih pada faktor internal seperti pemahaman awal 

yang sudah dimiliki dan motivasi. Perbedaan yang cukup besar terjadi pada 

keterampilan merancang percobaan dan menyimpulkan.   

6. Keterampilan Proses Sains Siswa SMA Negeri dibanding Siswa SMA 

Swasta di Kecamatan Andong 

 

Dari uji statistik diketahui bahwa  ada perbedaan yang signifikan antara 

keterampilan proses sains siswa SMA Negeri  dan Swasta di Kecamatan Andong. 

Dari data terlihat bahwa pada semua aspek keterampilan proses sains yang 

diujikan, siswa  SMA Negeri  lebih baik dari siswa SMA Swasta. Salah satu 

penyebab mengapa hal ini dapat terjadi karena pemahaman awal dan motivasi 

yang dimiliki oleh siswa SMA Negeri lebih unggul dari SMA Swasta. Faktor lain 

adalah sarana dan prasarana. Dari observasi diperoleh fakta-fakta yang 

mengindikasikan bahwa sarpras penunjang pembelajaran fisika SMA Negeri lebih 
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baik dari SMA Swasta antara lain di SMA Negeri sudah punya Lab. Fisika 

sedangkan di SMA Swasta masih Lab. IPA.Walaupun hasil wawancara siswa 

SMA Swasta rata menyatakan sarana dan prasarana yang dimiliki sudah cukup 

namun hasil ini kurang valid mengingat mayoritas dari mereka terutama siswa 

SMA Swasta belum pernah diajak praktikum sehingga kuat dugaan itu hanya 

berdasar persepsi mereka saja.  

4.6.3 Faktor-Faktor yang Memengaruhi KPS Siswa 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa serta observasi yang dilakukan 

di dua sekolah sampel didapat bahwa faktor-faktor yang memengaruhi 

keterampilan proses sains siswa adalah metode mengajar guru, pembiasaan 

melakukan proses sains khususnya praktikum, sarana prasarana rasa ingin tahu 

dan motivasi siswa. Hasil ini sesuai jika kemudian dibandingkan dengan pendapat 

para ahli.  

Dari wawancara diketahui faktor dominan yang memengaruhi keterampilan 

proses sains siswa SMA di Kecamatan Andong menurut persepsi siswa adalah 

metode mengajar guru, pembiasaan melakukan keterampilan proses sains dan 

sarana-prasarana dengan presentase 100 %.  Faktor  lain yang memengaruhi 

adalah  rasa ingin tahu siswa dan motivasi siswa dengan presentase 25 %.  

Dari hasil wawancara dengan narasumber juga diketahui bahwa rata-rata 

guru dari kedua sekolah masih sering melakukan metode pendidikan ceramah dan 

masih jarang melakukan percobaan. Sarana dan prasarana pendukung untuk 

melakukan percobaan menurut para siswa juga masih kurang atau pemanfaatanya 

belum optimal. Hasil wawancara ini sesuai jika dibandingkan dengan hasil 
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observasi sehingga dapat diterima..  Hal inilah yang menyebabkan KPS siswa di 

kedua sekolah masih belum maksimal terutama di sekolah swasta. 

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa metode ceramah yang dilakukan 

oleh guru kurang mampu meningkatkan KPS siswa sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Kulsum (2010: 3) yang menyatakan bahwa, tidak adanya 

praktikum atau kegiatan yang menunjang keterampilan proses sains siswa pada 

metode ceramah menyebabkan keterampilan proses sains siswa (KPS) siswa tidak 

berkembang secara maksimal. 

Hasil penelitian yang menyatakan kurangnya pembiasaan melakukan KPS 

menyebabkan kurang berkembangnya KPS siswa sesuai dengan hasil penelitian 

Rusmiyati (2009: 77) yang menyatakan bahwa salah satu faktor eksternal yang 

memengaruhi hasil belajar adalah kesempatan siswa untuk terlibat secara 

langsung dalam proses pembelajaran, misalnya kesempatan untuk melakukan 

percobaan. Kelengkapan sarpras serta motivasi dan rasa ingin tahu siswa adalah 

faktor lain yang memengaruhi KPS siswa.  

Kendala yang dihadapi untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi 

KPS siswa adalah mepetnya waktu penelitian dengan Ujian Kenaikan Kelas 

(UKK) sehingga hanya mampu mengambil empat kelas dari kedua sekolah 

sebagai sampel penelitian Selain itu padatnya jadwal siswa juga menjadi kendala 

untuk melakukan wawancara dengan para siswa sehingga jumlah responden masih 

minim yaitu delapan siswa dari kedua sekolah.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpilan 

sebagai berikut: 

(1) Keterampilan proses sains siswa SMA di Kecamatan Andong pada mata 

pelajaran Fisika ditinjau dari jenisnya adalah sebagai berikut, pada 

keterampilan mengamati secara umum sudah sangat baik, keterampilan 

mengukur menunjukan hasil yang bervariasi, penelitian tentang 

keterampilan menyususn hipotesis menunjukan  bahwa siswa SMA di 

Kecamatan Andong masih mengalami kesulitan untuk menyusun hipotesis, 

keterampilan merencanakan percobaan siswa secara umum berada pada 

kriteria mampu, keterampilan menganalisis data siswa secara umum sudah 

berada pada kriteria mampu , keterampilan menyimpulkan siswa dari semua 

kelas yang diteliti menunjukan hasil yang sama yaitu berada pada kriteria 

cukup mampu. 

(2)  Keterampilan proses sains siswa SMA di Kecamatan Andong pada mata 

pelajaran Fisika apabila ditinjau dari kelompok sekolah dan kelas 

menunjukan hasil yang bervariasi bergantung kelompok sekolah dan kelas, 

namun pada umumnya siswa SMA negeri lebih unggul dari siswa SMA 

Swasta.
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(3) Faktor dominan yang memengaruhi keterampilan proses sains siswa SMA 

di Kecamatan Andong, Boyolali menurut persepsi siswa dan pendapat ahli 

adalah metode mengajar guru, pembiasaan melakukan keterampilan proses 

sains serta sarana dan prasarana. Faktor lain yang memengaruhi adalah  rasa 

ingin tahu siswa dan motivasi siswa. 

 

5.2. Saran 
Saran yang dapat disampaikan terkait penelitian ini adalah bebagai berikut. 

(1) Perlu dilakukan wawancara secara mendalam untuk mengkonfirmasi 

penjelasan mengapa terjadi perbedaan KPS antara siswa SMA Negeri dan 

SMA Swasta serta mengapa pada sebagian keterampilan proses sains, siswa 

kelas X memiliki skor lebih tinggi dari kelas XI. 

(2) Agar mendapat hasil yang lebih valid mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi keterampilan proses sains siswa sebaiknya mengambil lebih 

banyak responden. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Lembar Pedoman Observasi Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang 

Memengaruhi Keterampilan Proses Sains (KPS) Siswa SMA Di Kecamatan 

Andong Kabupaten Boyolali Pada Mata Pelajaran Fisika 

 

Sekolah : SMA N 1 Andong 

No Faktor-Faktor Yang 

Memengaruhi 

Keterampilan Proses Sains 

(KPS) Siswa 

 

Deskripsi 

1. Metode Mengajar Guru Metode yang digunakan masih 

menggunakan ceramah dan presentasi 

melalui media Powerpoint dan masih 

belum menggunakan metode yang 

menerapkan KPS. 

a. Menggunakan metode 

pembelajaran yang 

menerapkan 

keterampilan proses 

sains (Inquiri, PBL 

dll). 

b. Membiasakan siswa 

melakukan 

keterampilan proses 

sains selama 

pembelajaran. 

Pembiasaan masih kurang hanya 

sesekali memberi contoh aplikasi materi 

pada kehidupan sehari-hari. 

2. 

 

Sarana dan Prasarana Kurang memadai. 

a. Keadaan Lab. Fisika 

b. Kelengkapan alat 

peraga Fisika 

Banyak alat-alat yang rusak. 

 

c. Media pembelajaran 

lain. 

Tiap kelas sudah dilengkapi LCD. 

3. Faktor Lain* 

.............................. 

Tidak ada 
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.............................. 

.............................. 

 

Ket: 

*Jika ada. 

 

Sekolah : SMA Muh. 4 Andong 

No Faktor-Faktor Yang 

Memengaruhi 

Keterampilan Proses Sains 

(KPS) Siswa 

 

Deskripsi 

1. Metode Mengajar Guru Masih dominan ceramah walau ada 

sebagian guru yang sudah berinisiatif 

memberikan demonstrasi dan praktikum. 
c. Menggunakan metode 

pembelajaran yang 

menerapkan 

keterampilan proses 

sains (Inquiri, PBL 

dll). 

d. Membiasakan siswa 

melakukan 

keterampilan proses 

sains selama 

pembelajaran. 

Masih jarang. 

 

 

2. 

 

Sarana dan Prasarana Belum memadai. 

d. Keadaan Lab. Fisika 

e. Kelengkapan alat 

peraga Fisika 

Belum lengkap. 

 

f. Media pembelajaran 

lain. 

Tidak ada 

3. Faktor Lain* Tidak ada 
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Kisi-Kisi Instrumen Tes 

 Keterampilan Proses Sains 

No

. 

Keterampilan 

Proses 

Sains 

Definisi 

Operasional 

Indikator Soal Kunci 

Jawaban 

1. Mengamati Mengamati 

adalah kegiatan 

yang 

melibatkan 

semua alat 

indera, seperti 

melihat, 

mendengar, 

meraba, 

merasakan, dan 

mencium. 

Mengamati 

bisa dengan 

melihat objek 

atau fenomena 

aslinya atau  

dengan melihat 

gambar yang 

mewakili objek 

atau fenomena 

tersebut.  

Mampu 

memper-

oleh 

informa- 

si yang 

benar 

terhadap 

objek 

atau 

fenome- 

na yang 

disajikan 

 

1. Bayangkan kamu adalah seorang ilmuwan yang ingin mengamati 

perubahan panjang empat buah pegas yang serba sama ketika empat 

buah pegas tersebut diberi beban yang berbeda-beda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari percobaan didapat hasil seperti Gambar di atas, menurut 

pengamatanmu perubahan panjang paling besar ditunjukan 

Gambar…. 

 

 

d 

Alasan: 

Karena 

dari 

pengama

tan 

tampak 

bahwa 

gambar 4 

lebih 

panjang 

dari yang 

lain 

karena 

beban 

yang 

digantun

gkan 

lebih 

besar. 

 

1 g 
 2g  3g  4g 

(1) (2) (3) (4) 
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p
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2
 

6
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 a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) semuanya berbeda 

 

Berikan alasan mengapa kamu memilih jawaban tersebut :  

         

2. Pada saat terjadi gerhana matahari seorang astronom mengamati 

fase-fase gerhana matahari, terlihat Gambar-Gambar sebagai 

berikut. 

 
 

Berdasarkan pengamatanmu fase gerhana matahari total ditunjukan 

Gambar nomor…. 

a) 6 

b) 5 

c) 3 

b 

Alasan: 

Karena 

dari 

pengama

tan 

terlihat 

matahari 

tertutup 

sempurn

a oleh 

bayanga

n bulan 

pada 

gambar 

nomor 5 
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p
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 2

 

2
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d) 2 

 

Berikan alasan mengapa kamu memilih jawaban tersebut: 

 

2. Mengukur Mengukur 

adalah kegiatan 

membandingka

n benda atau 

fenomena yang 

diukur dengan 

satuan ukuran 

baku yang telah 

disepakati 

ilmuan. 

Kegiatan 

mengukur 

memerlukan 

bantuan alat-

alat ukur yang 

sesuai.  

Memper

oleh 

hasil 

penguku

ran yang 

benar 

ketika 

menguk

ur objek 

yang 

disajikan

. 

3. Seorang anak mencoba mengukur tebal sebuah koin dengan jangka 

sorong. Bantulah anak tersebut untuk mengukur tebal  koin dengan 

ikut menjawabnya. 

 
Jika hasil yang ditunjukan oleh jangka sorong adalah seperti 

Gambar diatas, tebal koin tersebut adalah….mm 

a) 11,4 

b) 11,3 

c) 11,2 

d) 11,1 

e) 11,0 

 

Berikan alasan mengapa kamu memilih jawaban tersebut: 

a 

Alasan: 

Skala 

utama 

menunju

kkan 

angka 11 

dan skala 

nonius 

berimpit 

di angka 

4 

=11 mm 

+(4 x 

0,1) mm 

=11, 4 

mm 

 

3. 

 

Menyusun 

Hipotesis 

Hipotesis 

adalah jawaban 

sementara dari 

suatu 

permasalahan 

yang 

Mampu 

membua

t 

hipotesis 

yang 

logis 

4. Kamu ingin meneliti tentang hubungan antara massa balok dengan 

kecepatan balok pada percobaan balok yang diluncurkan di atas 

bidang miring yang licin dan kemiringannya dibuat tetap seperti 

gambar di bawah ini. 

 

e  

Alasan: 

Karena 

pada 

kasus ini 

kemiring
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kebenaranya 

masih harus 

diuji melalui 

percobaan. 

Hipotesis 

dirumuskan 

berdasarkan 

hasil kajian 

teori yang 

relevan atau 

berdasar 

pengetahuan 

yang telah 

dimiliki. Pada 

penelitian ini 

siswa diminta 

memilih 

hipotesis yang 

tepat dari 

permasalhan 

yang diberikan 

dengan 

berdasarkan 

pemahaman 

yang mereka 

miliki tentang 

masalah 

tersebut.  

terhadap 

permasal

ahan 

Fisika 

yang 

diberika

n. 

 
 

Hipotesis yang paling tepat untuk kasus di atas adalah…. 

a) Massa balok tidak memengaruhi kecepatan balok 

b) Semakin besar kemiringan balok, kecepatan balok semakin 

besar 

c) Semakin besar kemiringan balok, kecepatan balok semakin kecil 

d) Semakin besar massa balok, kecepatan balok semakin kecil 

e) Semakin besar massa balok, kecepatan balok semakin besar 

 

Jelaskan alasan mengapa kamu memilih jawaban tersebut: 

 

 

an dibuat 

tetap dan 

papan 

licin 

sempurn

a maka 

satu-

satunya 

yang 

memeng

aruhi 

kecepata

n luncur 

balok 

adalah 

gaya 

berat. 

Semakin 

besar 

massa 

balok, 

gaya 

beratnya 

makin 

besar dan 

dampak 

akibat 

hambata
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n udara 

semakin 

kecil 

sehingga

kecepata

n juga 

makin 

besar.  

5. Andai kamu memanaskan lima bejana  yang berisi air dengan 

volume yang berbeda-beda dengan menggunakan bunsen (anggap 

bejana terbuat dari bahan yang sama). Jika lama pemanasan untuk 

setiap bejana dibuat sama yaitu 1 menit.  Hipotesis yang paling 

tepat untuk kasus di atas adalah…. 

a) Air mempunyai sifat dapat memuai 

b) Dengan waktu pemanasan 1 menit apabila volume air semakin 

besar maka kenaikan suhu akan semakin besar 

c) Dengan waktu pemanasan 1 menit apabila volume air semakin 

besar maka kenaikan suhu akan semakin kecil 

d) Bejana yang dipanasi lebih lama volume airnya menjadi lebih 

besar dari yang lain 

e) Bejana yang dipanasi lebih lama volume airnya menjadi lebih 

kecil dari yang lain 

 

Jelaskan alasan mengapa kamu memilih jawaban tersebut: 

 

c 

Alasan: 

Karena 

pada 

kasus ini 

lama 

pemanas

an dibuat 

tetap dan 

volume 

dibuat 

bervari- 

asi 

sedang 

kan 

berdasar

kan asas 

Black 

Q=mcΔT 

Kenaika
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n suhu 

berbandi

ng 

terbalik 

dengan 

massa 

dan 

sebandin

g dengan 

kalor 

yang 

diberikan  

4. Merencanakan 

Percobaan 

Merencanakan 

percobaan 

adalah kegiatan 

menyusun 

langkah-

langkah 

percobaan yang 

akan dilakukan 

agar tujuan 

percobaan 

dapat tercapai 

secara efektif 

dan efisien. 

Pada soal tes, 

siswa diminta 

memilih 

Mampu 

memilih 

langkah 

percobaa

n yang 

tepat 

dari 

alternatif 

yang 

diberika

n 

6.  Perhatikan rancangan percobaan berikut ini. 

1. Sediakan gelas beker dan isilah dengan 100 ml air. 

2. Catat kenaikan suhu setiap satu menit 

3. Sediakan 2 gelas beker dan isilah dengan 100 ml air dan 100 ml 

minyak goreng. 

4. Ukur suhu air mula-mula 

5. Masukan hasilnya kedalam Tabel pengamatan 

6. Panaskan air dalam gelas beker 

7. Masukan es batu kedalam gelas beker dan ukur suhu mula-mula. 

Dari langkah percobaan di atas, maka percobaan yang tepat dengan 

tujuan untuk mengetahui hubungan antara kalor dengan kenaikan 

suhu adalah…. 

 

a) 3-4-2-5 

b) 1-4-6-2-5 

c) 1-4-7-6-5 

b 

Alasan: 

Untuk 

mencari 

hubunga

n antara 

kalor dan 

kenaikan 

suhu 

maka 

kita 

harus 

mengatur 

agar 

pada 

percobaa
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langkah 

percobaan yang 

paling efektif 

dari 

permasalahan 

yang diberikan. 

 

d) 1-7-4-2-5 

e) 3-6-2-5 

Jelaskan alasan mengapa kamu memilih jawaban tersebut: 

 

n kalor 

jenisnya 

(c) sama 

yaitu 

dengan 

membuat 

bahan 

sama, 

massa 

dan 

volumen

ya sama 

sehingga 

variable 

yang ada 

dalam 

penelitia

n hanya 

kalor 

(ditunjuk

an lama 

pemanas

an) dan 

kenaikan 

suhu.  

5. Menganalisis 

Data 

Kegiatan 

menganalisis 

data diartikan 

Mampu 

mengana

lisis data 

7. Sekelompok siswa melakukan percobaan dengan menggunakan 

satu buah kamper (kapur barus). Kemudian kamper tersebut 

dimasukan kedalam bejana dan dipanaskan. Setelah beberapa lama 

e 

Alasan: 

Kamper 
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sebagai 

memberi 

makna pada 

data yang 

diperoleh 

berdasar teori 

yang relevan 

atau 

pengetahuan 

yang telah 

dimiliki.  

yang 

disajikan 

dengan 

benar   

dipanaskan, ternyata tercium bau harum dari dalam bejana. Analisis 

mengapa hal ini dapat terjadi adalah…. 

a) Kamper bereaksi dengan bejana saat dipanaskan sehingga 

menghasilkan bau harum 

b) Terjadi perubahan kimia pada kamper saat dipanaskan sehingga 

menghasilkan bau harum 

c) Kamper melepaskan senyawa harum saat dipanaskan. 

d) Bejana mengoksidasi kamper sehingga tercium bau harum 

e) Kamper berubah wujud menjadi gas saat dipanaskan sehingga 

menghasilkan bau harum 

 

Jelaskan alasan mengapa kamu memilih jawaban tersebut: 

 

 

akan 

berubah 

wujud 

dari 

padat 

menjadi 

gas 

ketika 

dipanasi 

gas 

sehingga

menimbu

lkan bau 

harum 

8. Menyimpulkan Menyimpulkan 

adalah 

merangkum 

fakta, konsep 

dan prinsip 

yang yang 

diperoleh 

dalam 

penelitian 

menjadi 

kalimat yang 

ringkas 

sehingga 

mudah 

Mampu 

memberi

kan 

kesimpul

an yang 

benar 

terhadap 

data 

yang 

diberika

n 

8. Dalam menyelidiki pengaruh massa (m) dibanding kalor jenis (c) 

suatu bahan, diperoleh pola grafik seperti gambar berikut.   

 

 
Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa…. 

 

a) Kalor jenis berbanding lurus dengan massa benda 

d 

Alasan: 

Dari 

grafik 

tampak 

bahwa 

nilai 

kalor 

jenis 

tidak 

berubah 

ketika 

massa 

diubah 
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dipahami. Data 

yang diberikan 

bisa berupa 

tabel, grafik 

atau lainya.  

 

b) Kalor jenis berbanding terbalik dengan massa benda 

c) Kalor jenis sebanding dengan massa benda 

d) Kalor jenis tidak bergantung pada massa benda 

e) Hasil kali massa dan kalor jenis suatu benda selalu tetap 

 

Jelaskan alasan mengapa kamu memilih jawaban tersebut: 

sehingga 

dapat 

disimpul

kan kalor 

jenis 

tidak 

bergantu

ng massa 

benda 

 

Skor: 

4, bila jawaban benar dan disertai alasan yang tepat dan lengkap  

3, bila jawaban benar dan   disertai alasan yang tepat namun tidak lengkap 

2, bila jawaban benar namun alasanya salah atau tidak diberi alasan 

1, bila jawaban salah 

0, bila tidak dijawab 
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Lampiran 3 

Penilaian Keterampilan Proses Sains Siswa 

I. Petunjuk 

- Berilah tanda silang (X) pada salah satu  jawaban yang kamu anggap 

paling tepat . 

- Apabila terjadi kekeliruan dalam menjawab dan kamu ingin 

membenarkan, maka berilah tanda dua garis pada jawaban yang dianggap 

salah kemudian silanglah yang semestinya benar menurut kamu. 

Contoh : pemilihan semula :   a b c d 

      a b c d 

- Berilah alasan mengapa kamu memilih jawaban tersebut secara lengkap 

dan jelas 

 

II.   Identitas Responden 

Nama   :  

Kelas  : 

No. absen : 

Asal Sekolah :  

Tanggal  :     

 

III. Soal 
 

1. Bayangkan kamu adalah seorang ilmuwan yang ingin mengamati 

perubahan panjang empat buah pegas yang serba sama ketika empat buah 

pegas tersebut diberi beban yang berbeda-beda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari percobaan didapat hasil seperti gambar di atas, menurut 

pengamatanmu perubahan panjang paling besar ditunjukan gambar…. 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) semuanya berbeda 

Berikan alasan mengapa kamu memilih jawaban tersebut: 

1 g 
 2g  3g  4g 

(1) (2) (3) (4) 
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...................................................................................................................   

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

 

2. Pada saat terjadi gerhana matahari seorang astronom mengamati fase-fase 

gerhana matahari, terlihat gambar-gambar sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pengamatanmu fase gerhana matahari total ditunjukan 

gambar nomor…. 

a) 6 

b) 5 

c) 3 

d) 2 

e) 1 

Berikan alasan mengapa kamu memilih jawaban tersebut: 

...................................................................................................................   

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

 

3. Seorang anak mencoba mengukur tebal sebuah koin dengan jangka 

sorong. Bantulah anak tersebut untuk mengukur tebal  koin dengan ikut 

menjawabnya. 

 

 

 
 

1 2 3 

5 4 6 
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Jika hasil yang ditunjukan oleh jangka sorong adalah seperti gambar 

diatas, tebal koin tersebut adalah….mm 

a) 11,4 

b) 11,3 

c) 11,2 

d) 11,1 

e) 11,0 

Berikan alasan mengapa kamu memilih jawaban tersebut: 

...................................................................................................................   

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

 

4. Kamu ingin meneliti tentang hubungan antara massa balok dengan 

kecepatan balok pada percobaan balok yang diluncurkan di atas bidang 

miring yang licin dan kemiringannya dibuat tetap seperti gambar di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis yang paling tepat untuk kasus di atas adalah…. 

a) Massa balok tidak memengaruhi kecepatan balok 

b) Semakin besar kemiringan balok, kecepatan balok semakin besar 

c) Semakin besar kemiringan balok, kecepatan balok semakin kecil 

d) Semakin besar massa balok, kecepatan balok semakin kecil 

e) Semakin besar massa balok, kecepatan balok semakin besar 
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Jelaskan alasan mengapa kamu memilih jawaban tersebut: 

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

 

5. Andai kamu memanaskan lima bejana  yang berisi air dengan volume 

yang berbeda-beda dengan menggunakan bunsen (anggap bejana terbuat 

dari bahan yang sama). Jika lama pemanasan untuk setiap bejana dibuat 

sama yaitu 1 menit.  Hipotesis yang paling tepat untuk kasus di atas 

adalah…. 

f) Air mempunyai sifat dapat memuai 

g) Dengan waktu pemanasan 1 menit apabila volume air semakin besar 

maka kenaikan suhu akan semakin besar 

h) Dengan waktu pemanasan 1 menit apabila volume air semakin besar 

maka kenaikan suhu akan semakin kecil 

i) Bejana yang dipanasi lebih lama volume airnya menjadi lebih besar 

dari yang lain 

j) Bejana yang dipanasi lebih lama volume airnya menjadi lebih kecil 

dari yang lain 

Jelaskan alasan mengapa kamu memilih jawaban tersebut: 

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

 

6.  Perhatikan rancangan percobaan berikut ini. 

8. Sediakan gelas beker dan isilah dengan 100 ml air. 

9. Catat kenaikan suhu setiap satu menit 

10. Sediakan 2 gelas beker dan isilah dengan 100 ml air dan 100 ml 

minyak goreng. 

11. Ukur suhu air mula-mula 

12. Masukan hasilnya kedalam Tabel pengamatan 

13. Panaskan air dalam gelas beker 

14. Masukan es batu kedalam gelas beker dan ukur suhu mula-mula. 

Dari langkah percobaan di atas, maka percobaan yang tepat dengan 

tujuan untuk mengetahui hubungan antara kalor dengan kenaikan suhu 

adalah…. 
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a) 3-4-2-5 

b) 1-4-6-2-5 

c) 1-4-7-6-5 

d) 1-7-4-2-5 

e) 3-6-2-5 

 

Jelaskan alasan mengapa kamu memilih jawaban tersebut: 

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

 

7. Sekelompok siswa melakukan percobaan dengan menggunakan satu buah 

kamper (kapur barus). Kemudian kamper tersebut dimasukan kedalam 

bejana dan dipanaskan. Setelah beberapa lama dipanaskan, ternyata 

tercium bau harum dari dalam bejana. Analisis mengapa hal ini dapat 

terjadi adalah…. 

f) Kamper bereaksi dengan bejana saat dipanaskan sehingga 

menghasilkan bau harum 

g) Terjadi perubahan kimia pada kamper saat dipanaskan sehingga 

menghasilkan bau harum 

h) Kamper melepaskan senyawa harum saat dipanaskan. 

i) Bejana mengoksidasi kamper sehingga tercium bau harum 

j) Kamper berubah wujud menjadi gas saat dipanaskan sehingga 

menghasilkan bau harum 

Jelaskan alasan mengapa kamu memilih jawaban tersebut: 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

  

8. Dalam menyelidiki pengaruh massa (m) dibanding kalor jenis (c) suatu 

bahan, diperoleh pola grafik seperti gambar berikut.   

 

 

 

 

 

 

 

c (g.m-1) 

m(g) 
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Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa…. 

a) Kalor jenis berbanding lurus dengan massa benda 

b) Kalor jenis berbanding terbalik dengan massa benda 

c) Kalor jenis sebanding dengan massa benda 

d) Kalor jenis tidak bergantung pada massa benda 

e) Hasil kali massa dan kalor jenis suatu benda selalu tetap 

Jelaskan alasan mengapa kamu memilih jawaban tersebut: 

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  
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Lampiran 4 

Hasil Pekerjaan Siswa 
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Lampiran 5 

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keterampilan Proses Sains Siswa 

SMA Di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali 

Pada Mata Pelajaran Fisika 

 

Pedoman  Wawancara  

 

1. Apa yang kamu ketahui tentang keterampilan proses sains? ( Bila belum 

bisa bantu siswa dengan menjelaskan bahwa keterampilan proses sains 

adalah sejumlah proses sains yang dikembangkan para ilmuwan dalam 

mencari pengetahuan dan kebenaran ilmiah antara lain kemampuan 

mengamati, mengukur, menyusun hipotesis, merencanakan percobaan, 

melakukan percobaan, menganalisis data dan menyimpulkan). 

2. Apakah menurut kamu metode mengajar yang digunakan sudah mampu 

meningkatkan kps siswa, coba jelaskan? (Bila belum bisa pancing dengan 

bertanya diantara skala sangat mampu sd sangat tidak mampu, metode 

mengajar yang digunakan masuk pada skala yang mana? Atau apa yang 

biasa Bapak/ Ibu guru lakukan untuk meningkatkan KPS siswa seperti 

bertanya, demonstrasi dan sebagainya.)  

3. Apakah kamu sudah dibiasakan untuk melakukan kegiatan percobaan atau 

kegiatan proses sains lainnya? (Bila belum bisa pancing dengan bertanya 

diantara skala sangat sering sd tidak pernah kira-kira masuk pada skala yang 

mana? Atau pada semester ini berapa kali praktikum yang sudah 

dilakukan?) 

4. Apakah sarana dan prasarana seperti lab. Fisika, alat-alat untuk percobaan 

dan alat-alat peraga di sini menurut kamu sudah mampu meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa atau masih kurang? Coba jelaskan mungkin 

bagian mana yang masih kurang? 

5. Menurutmu selain faktor-faktor di atas apakah ada faktor lain yang 

memengaruhi keterampilan proses sains siswa? 

Catatan: 

Pedoman ini disusun berdasarkan tinjauan pustaka dari pendapat beberapa ahli. 
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Lampiran 6 

Transkrip Wawancara Siswa 

Wawancara 1 

Nama Responden : Laila Ruhayati 

Sekolah  : SMA Muhammadiyah 4 Andong 

Kelas    : XI IPA 

No. Absen  : 09 

Tanggal  : 19 Mei 2015 

Hasil Wawancara : 

Jawaban pertanyaan 1: Belum tahu. 

Jawaban pertanyaan 2: Menanyakan ke siswa apa contoh aplikasi materi yang 

diajarkan dalam kehidupan sehari-hari kemudian diterangkan. Dalam 

pembelajaran juga diterangkan bagaimana cara memperoleh rumus. 

Menurut saya metode yang diajarkan sudah mampu meningkatkan KPS 

siswa. 

Jawaban pertanyaan 3: Praktikum masih jarang dalam satu semester baru satu kali 

tetapi sering memberikan demonstrasi. 

Jawaban pertanyaan 4: Sarana sudah cukup namun penggunaanya masih kurang, 

untuk LCD cuma ada 2 jadi masih kurang. 

Jawaban pertanyaan 5: Faktor lain yang berpengaruh yaitu rasa ingin tahu siswa 

masih kurang. 

 

. 
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Wawancara 2 

Nama Responden : Dimas Sapta Dewa 

Sekolah  : SMA Muhammadiyah 4 Andong 

Kelas    : XI IPA 

No. Absen  : 10 

Tanggal  : 19 Mei 2015 

Hasil Wawancara : 

Jawaban pertanyaan 1: Belum tahu. 

Jawaban pertanyaan 2: Menerangkan terutama rumus diterangkan bagaimana cara 

memperoleh rumus. Menurut saya metode yang diajarkan sudah mampu 

meningkatkan KPS siswa. 

Jawaban pertanyaan 3: Praktikum masih jarang dalam satu semester baru satu 

kali. 

Jawaban pertanyaan 4: Sarana sudah cukup namun penggunaanya masih kurang 

jadi kurang optimal. 

Jawaban pertanyaan 5: Menurut saya tidak ada faktor lain. 

 

Wawancara 3 

Nama Responden : Nur Rosit 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Andong 

Kelas    : XI MIPA 3 

No. Absen  : 23 

Tanggal  : 21 Mei 2015 
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Hasil Wawancara : 

Jawaban pertanyaan 1: Belum tahu. 

Jawaban pertanyaan 2: Menerangkan dengan ceramah dan dibantu LCD namun 

jarang mengamati. Menurut saya metode yang diajarkan cukup mampu 

meningkatkan KPS siswa. 

Jawaban pertanyaan 3: Praktikum masih jarang dalam satu semester baru satu 

kali. 

Jawaban pertanyaan 4: Sarana masih belum cukup dan tempat belum terlalu 

terkoordinir serta alat praktikum kurang . 

Jawaban pertanyaan 5: Menurut saya tidak ada faktor lain. 

 

Wawancara 4 

Nama Responden : Ayu Frasiscawati 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Andong 

Kelas    : XI MIPA 3 

No. Absen  : 06 

Tanggal  : 21 Mei 2015 

Hasil Wawancara : 

Jawaban pertanyaan 1: Belum tahu. 

Jawaban pertanyaan 2: Menerangkan dengan ceramah dan dibantu LCD namun 

jarang mengamati dan jarang demonstrasi. Menurut saya metode yang 

diajarkan cukup mampu meningkatkan KPS siswa. 

Jawaban pertanyaan 3: Praktikum masih jarang dalam satu semester baru satu 

kali. 
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Jawaban pertanyaan 4: Sarana masih kurang dan jarang ke Lab. 

Jawaban pertanyaan 5: Menurut saya tidak ada faktor lain. 

 

Wawancara 5 

Nama Responden : Ernawati 

Sekolah  : SMA Muhammadiyah 4 Andong 

Kelas    : X 2 

No. Absen  : 09 

Tanggal  : 23 Mei 2015 

Hasil Wawancara : 

Jawaban pertanyaan 1: Menurut saya KPS adalah semacam metode mencari ilmu. 

Jawaban pertanyaan 2: Menjelaskan kemudian ditanyakan ke siswa lagi mana 

yang belum jelas kemudian diulas kembali. Menurut saya metode yang 

diajarkan cukup mampu meningkatkan KPS siswa. 

Jawaban pertanyaan 3: Praktikum masih jarang dalam satu semester baru satu 

kali. 

Jawaban pertanyaan 4: Sarana dan prasarana sudah cukup . 

Jawaban pertanyaan 5: Menurut saya  faktor lain yang memengaruhi KPS siswa 

adalah keinginan belajar siswa (rasa ingin tahu) 

 

Wawancara 6 

Nama Responden : Aan Ramadhan 

Sekolah  : SMA Muhammadiyah 4 Andong 
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Kelas    : X 2 

No. Absen  : 01 

Tanggal  : 23 Mei 2015 

Hasil Wawancara : 

Jawaban pertanyaan 1: Belum tahu. 

Jawaban pertanyaan 2: Menerangkan kemudian memberi latihan soal kalo belum 

tahu disuruh bertanya. Menurut saya metode yang diajarkan belum mampu 

meningkatkan KPS siswa. 

Jawaban pertanyaan 3: Belum pernah praktikum. 

Jawaban pertanyaan 4: Sarana dan prasarana belum lengkap. 

Jawaban pertanyaan 5: Menurut saya tidak ada faktor lain. 

 

Wawancara 7 

Nama Responden : Joko Tri Atmojo 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Andong 

Kelas    : X MIPA 1 

No. Absen  : 11 

Tanggal  : 25 Mei 2015 

Hasil Wawancara : 

Jawaban pertanyaan 1: Belum tahu. 

Jawaban pertanyaan 2: Menerangkan dengan ceramah dan dibantu LCD dan 

Powerpoint, memberi contoh soal dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari 

kemudian mencatat. Menurut saya metode yang diajarkan cukup mampu 

meningkatkan KPS siswa. 
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Jawaban pertanyaan 3: Praktikum semester ini  masih belum namun sudah 3 kali 

demonstrasi. 

Jawaban pertanyaan 4: Sarana masih belum cukup dan tempat belum terlalu 

terkoordinir serta alat praktikum kurang . 

Jawaban pertanyaan 5: Menurut saya  faktor lain yang berpengaruh adalah 

motivasi siswa. 

 

Wawancara 8 

Nama Responden : Vikhi Qomariyah 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Andong 

Kelas    : X MIPA 1 

No. Absen  : 29 

Tanggal  : 25 Mei 2015 

Hasil Wawancara : 

Jawaban pertanyaan 1: Belum tahu. 

Jawaban pertanyaan 2: Menerangkan dengan ceramah dan dibantu LCD dan 

Powerpoint, memberi contoh soal dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari 

kemudian mencatat. Menurut saya metode yang diajarkan cukup mampu 

meningkatkan KPS siswa. 

Jawaban pertanyaan 3: Praktikum semester ini  masih belum namun sudah 3 kali 

demonstrasi, sehingga menurut saya masih jarang karena harusnya tiap 

materi ada praktikumnya. 

Jawaban pertanyaan 4: Sarana masih belum cukup karena masih belum 

berfungsidengan semestinya dan alat-alat banyak yang rusak . 

Jawaban pertanyaan 5: Menurut saya  faktor lain yang berpengaruh adalah 

motivasi siswa. 
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Lampiran 7 

Catatan Hasil Wawancara  
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Lampiran 8 

Uji Validitas Dan Reliabilitas 

Instrumen Penilaian Keterampilan Proses Sains Siswa 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 UC-01 4 3 3 4 1 4 1 3 1 4 1 3 32 1024

2 UC-02 4 3 4 1 1 3 1 3 1 1 1 2 25 625

3 UC-03 2 3 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 20 400

4 UC-04 4 3 4 4 4 4 4 1 1 3 4 3 39 1521

5 UC-05 3 2 4 0 1 1 1 1 1 1 1 2 18 324

6 UC-06 4 2 1 4 1 4 1 1 4 3 1 3 29 841

7 UC-07 4 4 3 2 4 1 1 2 1 3 1 4 30 900

8 UC-08 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 3 38 1444

9 UC-09 4 4 4 4 1 4 1 4 1 4 4 3 38 1444

10 UC-10 4 3 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 26 676

11 UC-11 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 19 361

12 UC-12 4 4 4 4 4 4 1 3 1 4 4 3 40 1600

13 UC-13 3 3 4 4 4 1 1 1 4 4 1 3 33 1089

14 UC-14 4 4 4 4 4 1 1 4 1 4 1 3 35 1225

15 UC-15 3 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 4 22 484

16 UC-16 3 4 4 4 1 2 1 1 4 4 1 3 32 1024

17 UC-17 3 2 3 4 1 3 2 4 1 4 1 4 32 1024

18 UC-18 3 3 4 4 4 1 1 4 1 4 1 3 33 1089

19 UC-19 3 3 4 2 4 4 1 3 1 4 4 3 36 1296

20 UC-20 3 3 3 2 4 4 1 4 1 4 1 4 34 1156

Х 69 62 67 60 47 50 24 48 29 64 32 59 611 19547

Х² 245 202 247 214 155 162 38 148 65 232 80 185 k= 12

ХҮ 2145 1945 2106 1955 1565 1637 760 1557 893 2078 1070 1836 t
2  =  

44,047

rxy 0,473 0,547 0,419 0,704 0,651 0,606 0,297 0,532 0,049 0,793 0,58 0,341

rtabel 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444

Kriteria valid valid invalid valid valid valid invalid valid invalid valid valid invalid

b
2 0,347 0,49 1,127 1,7 2,227 1,85 0,46 1,64 1,147 1,36 1,44 0,547

   b
2   =

14,335

r11    =  0,735

No. Kode

Butir Soal

Y Y²
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Lampiran 9 

Hasil Penelitian Kelas X 

SMA Negeri 1 Andong 

 

Mengukur Merancang percobaan Menganalisis Menyimpulkan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 1 4 4 1 3 1 4 1

2 2 3 3 4 4 1 2 2 1

3 3 4 4 4 1 3 2 3 4

4 4 4 4 4 1 2 1 4 2

5 5 3 4 4 1 2 1 2 2

6 6 4 3 4 1 1 2 3 1

7 7 4 4 4 1 1 2 4 1

8 8 2 2 4 1 3 1 3 1

9 10 3 2 3 1 2 2 4 1

10 11 3 4 4 4 1 3 4 4

11 12 4 3 4 4 1 2 4 2

12 13 3 3 4 1 4 1 4 4

13 14 3 2 4 1 4 2 4 1

14 15 3 3 4 1 1 2 4 1

15 16 3 3 4 3 2 2 1 1

16 17 3 4 4 4 4 2 4 1

17 18 4 4 4 1 4 2 4 1

18 19 3 3 4 1 1 3 4 4

19 20 4 2 4 1 3 3 4 1

20 21 3 3 4 1 1 1 4 1

21 22 4 3 4 4 3 2 4 1

22 23 4 3 4 1 3 3 4 1

23 24 4 3 4 1 1 3 4 1

24 25 3 4 4 1 1 4 4 3

25 26 3 3 4 1 1 2 4 1

26 27 3 2 2 1 1 3 4 1

27 28 4 4 4 1 1 4 4 3

28 29 3 4 4 1 4 4 1 4

29 30 4 3 4 1 1 2 3 1

30 31 4 3 4 1 1 4 4 1

31 32 3 4 4 1 1 2 4 4

Σ 103 100 121 48 62 70 110 56

Rerata 3,9032258 2,258064516 3,548387097 1,8064516133,274193548 1,774193548

Menyusun Hipotesis

Kelas Sampel               : X MIPA 1

Tanggal Pelaksanaan: 25 Mei 2015

Jumlah Responden   : 31 siswa

No. No. Absen

Mengamati
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Lampiran 10 

Hasil Penelitian Kelas XI 

SMA Negeri 1 Andong 

 

Mengukur Merancang percobaan Menganalisis Menyimpulkan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 4 3 3 1 1 3 4 1

2 2 4 4 4 1 1 1 4 3

3 3 4 3 1 1 3 2 4 1

4 4 4 3 2 2 3 2 3 1

5 6 3 3 4 3 3 2 4 4

6 7 3 3 3 3 3 2 4 4

7 9 3 3 2 3 3 2 4 1

8 10 4 4 4 1 3 2 4 4

9 11 4 3 1 1 3 2 4 1

10 12 4 3 4 3 3 4 4 1

11 13 3 4 1 1 2 1 4 4

12 14 4 3 2 1 3 1 3 1

13 15 4 4 3 3 0 2 2 4

14 16 4 3 4 1 3 4 4 4

15 17 3 4 2 3 3 4 3 4

16 21 4 3 1 1 2 2 3 1

17 22 3 2 1 1 2 2 4 1

18 24 3 4 4 3 3 2 4 4

19 25 4 4 4 1 3 2 4 4

20 27 4 2 1 3 3 2 4 3

21 29 4 3 1 1 2 2 4 1

22 30 4 4 2 3 3 4 4 1

Σ 81 72 54 41 55 50 82 53

Rerata 2,1590909 3 3,068181818 2,4090909093,477272727 2,181818182

Jumlah Responden   : 22 siswa

No. No. Absen

Kelas Sampel               : XI MIPA 3

Tanggal Pelaksanaan: 18 Mei 2015

Mengamati Menyusun Hipotesis
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Lampiran 11 

Hasil Penelitian Kelas X 

SMA Muhammadiyah Andong 

 

Mengukur Merancang Percobaan Menganalisis Menyimpulkan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 3 4 2 4 1 2 4 0

2 2 1 3 1 1 1 2 2 1

3 3 4 3 1 3 1 1 1 1

4 4 2 2 1 4 1 1 2 2

5 6 3 3 2 1 3 1 1 3

6 7 1 4 1 1 1 2 2 2

7 8 4 3 1 1 1 1 1 1

8 9 2 3 1 1 1 1 2 2

9 10 3 2 1 1 2 1 2 3

10 11 1 2 1 1 1 4 1 1

11 12 1 3 2 1 1 1 4 2

12 13 3 2 1 1 1 2 4 2

13 14 3 4 1 1 1 1 2 1

14 15 3 2 2 1 3 1 1 4

15 16 4 3 1 1 2 1 2 3

16 17 4 3 1 1 1 2 3 1

17 18 3 2 2 1 1 1 1 2

18 19 4 3 1 1 2 1 3 2

19 20 4 4 2 1 1 2 4 1

20 21 1 1 2 1 1 1 1 1

21 22 3 3 1 1 2 1 2 3

22 23 2 2 2 2 1 1 1 1

Σ 59 61 30 31 30 31 46 39

Rerata 1,3636364 1,409090909 2,090909091 1,7727272732,727272727 1,386363636

No. No. Absen

Mengamati Menyusuh Hipotesis

Jumlah Responden   : 22 siswa

Kelas Sampel               : X-2

Tanggal Pelaksanaan: 23 Mei 2015



 
 

 
 

9
4
 

Lampiran 12 

Hasil Penelitian Kelas XI 

SMA Muhammadiyah Andong 

 

 

Mengukur Merancang Percobaan Menganalisis Menyimpulkan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 4 4 0 3 3 2 3 3

2 2 3 3 0 3 3 2 4 1

3 3 3 2 2 1 2 1 2 1

4 4 4 3 1 1 3 1 3 1

5 5 3 2 1 1 1 1 2 1

6 6 1 4 4 1 1 3 4 1

7 7 4 3 1 1 1 2 4 1

8 8 3 3 1 1 1 2 2 1

9 9 4 4 3 3 3 4 3 4

10 10 3 3 0 1 0 0 4 0

11 12 3 3 1 1 1 3 4 0

12 13 4 3 2 1 3 1 1 1

13 14 4 3 1 1 1 2 4 1

14 15 4 3 0 1 1 1 1 4

15 16 4 4 3 1 3 3 4 1

16 17 4 4 1 3 0 2 4 2

17 18 1 3 3 3 3 2 4 1

18 19 3 2 3 1 3 3 4 1

19 20 4 1 2 1 1 3 1 1

20 21 4 1 2 1 3 3 1 1

21 22 4 3 4 1 3 3 2 0

22 23 3 3 2 1 2 2 2 1

23 24 3 3 3 1 2 2 4 2

Σ 77 67 40 33 44 48 67 30

Rerata 1,7391304 2,086956522 2,913043478 1,3043478263,130434783 1,673913043

Jumlah Responden   : 23 siswa

No. No. Absen

Kelas Sampel               : XI IPA

Tanggal Pelaksanaan: 19 Mei 2015

Mengamati Menyusuh Hipotesis
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Lampiran 13 

Dokumentasi Kegiatan Observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Pembelajaran di SMA N 1 

Andong 

 

Kegiatan Pembelajaran di SMA Muh. 4 

Andong 

 

Lab. Fisika SMA N I Andong 
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Lampiran 14 

Dokumentasi Proses Pengambilan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan data di SMA N I Andong 

 

Pengambilan data di SMA M 4 Andong 

 

 

Wawancara dgn siswa SMA N 1 Andong 

 

Wawancara dgn siswa SMA M 4 Andong 
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Lampiran 15 

Dokumen Penelitian 
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