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ESENSI DAN APLIKASI KETERAMPILAN PEMBELAJARAN IPA
DI SDKOLAH DASAR

\asaruddin6

Abstr.k Pcndidjkan dimahai sebagai prcses maeproduki sorta nEnS€labomi
sinim nilai dan budaF ke dal yang lebih baik, antara lain d.lm hal
pembentrkan wawasm, kclakinan. tcpribodian, ket@mpilan dan *cmtargan
pcsena didiL Bagainara pLna pondoso a a bahwa lembaea f(llml prces
reprodutsi sistim lilri d.!] budays ini dilatuke t.rulama dcngan redi4i prces
b.lajar mcngsj scjurnlal mra pelajsan dalam kel4. Sdatitr)a, melalui
pemb€lajafu de p6senbangan potensi diri psda pcDb.lajarm IPA siswa ala,
mempoolch bekal pelgetaluan, koterampilaq der sikap yang dipdlukd untuk
memahami dan nmyesuaikar din tqhadap fmolnena d.n pcrobahm'pcrutBhan
di li.skunsaD sehtar dirinlq dis3llpins mnmuhi kep€rluan mtul m.lmju*aD
pmdidikan le jcnjang ysrs lebii rinss,. Pe,nbclajara, dan pengembaSm potosi
ini Erupstu salah satu kmci keb€rhdila peningtala konpeterui surnbcr daya

rulsia dalm nemasuti dunir leloologr, tcl16uk tcknologi ioform{i padr era

slobalisasi. Meskipun dcmikiaq pc.cetmle leftadap realilas di lapangan; tnda
rlayorirs mktu dan t rpat, penb€lajaran IPA disekolal Dasd masih
menunjukkan sejumlah kclmahm

Kst. kuncl:esmsi dm epliksi pembelsjare IPA

PENDAHULUAN
Salah satu kelemahan pembel ajaran IPA pada mal,oritas SD s€lama ini

adalah bahwa pembelajaran tersebut lebih menekanlan pada p€nguasaan

sejumlah fak(a dan konsep, dan kurang memfasilitasi siswa agm memiliki hasil
belajar }?ng komprehensif. Keseluruhan tujuan dan karakteristit berkenaan
dengan pendidikan IPA SD sebagaimana tertuang dalam kurikulum pada kegiatan
pembelajaran s€cara umum telah direduksi menjadi sekedar pemindahan koDsep-
korsep yang kemudian menjadi bahan hapalan bagi siswa. Tidak jarang
pembelajaran IPA bal*an dilaksa.akan dalam bentuk latihan- latihan
penyelesaian soal-mal tes, semata-mata dalam rangka mencapai target nilai tes

tertulis evaluasi hasil belajar sebagai "ukuran utama" prcstasi siswa dan
kesuksesan gpru datam mengelola pembelajaran. Pembelajaran IPA ,"ng
demikian jelas lebih menekanlan pa& penSuasaan sejumlah konsep dan kurang
menekankan pada penguasaan kemampuan dasar kerja ilmiah atau ket€mmpilan
proses IPA. Oleh karena target seperti itu maka guru tidak terlalu terdorong untuk
menghadirkan fenomena-fenomena alam betapa pun oelalui alat pemga
sederhana ke dalarn pembelajaran IPA.

Kondisi obyektif bennasalah lainnp di lapangan saat ini adalah bahvr'a
materi penilaian hasil belajar untuk mata pelajaranlPA dengan pelaksanaan yang
dikoodinasikan oleh Dinas Pendidikan kabupaten^ota masih didominasi dan
berfokus pada penilai hasil belajar ranah kognitif melalui tes. Oleh karna itu,
penilaian tersebut tidak pemah mengukur sejauh mana kinerja, karya, dan sikap
siswa dalam kegiatan praktikum atau pros€s inkuiri IPA di SD itu telah beialan

( Nlsmddin. LIPP .PG,!D B,,P
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dengan benal melainkan lang diukur dan dievalu&si itu idalah scjauh mana siswa
SD mmguasai (mengetahui) sejumlah konsep-korsep IPA yang tcrdapat dalarn
buku ajar. Tidak .jadi soal dengan cara apa siswa memperoleh pengetahuan dan
penguasaan konsep-konsep tersebut Dengan bersandar pada alasan ini lah para
guru di SD pada umumnya "cenderung enggan" menyelenggarakan pembelajaran
IPA yang lebih mcnuntut siswa terlibat dalam berbagai kcgiaran praktikum dan
jenis kegiatan inluiri lainnya sekurang-kurangnya melalui metode demonstrasi
karena hal demikian di pandang kurang efekifuntuk meninglctkan ponguasaan
siswa terhadap konsep-konsep dalam IPA.
1. Pqntingnya PendidilGn IPA diSD

Clobal learning merupakan Cara efektif dan alamiah bagi seseoang untuk
belajar. Dari sini diketahui bahwa otak seo@ng anak hingga usia enam atau tujuah
tahun adalah seperti spons, menyemp berbagai fakta, sif'at-sifat fisis. dan
kerumitan bahasa yang kacau dengan cara yang menyenangkan dan bebas str€s.
Proses inijuga didulung dengan faktor-faktor umpan ba)ik positifdan ransangarl
dari lingkungan sehigga menciptakan kondisi yang sempuma bagi anak untuk
belajar apa saja" (dePorter & Mike Hemacki, 1922 22). lntlah potensi scienrist
dalam diri anak, salah satu anugerah terbesar dari tuhan bagi manusia yang
sekaligus mellrbedd<annya dari makhluk lainnya. Karena begitu b€sarnF potensi
ini terdapat datam diri anak maka Herbert Zim dengan tegas menyalakan,"Young
children are more scientsts then fhey are an)thing else" (Holt, I q9 I : I -6).

Potensi scientist dibawa serta oleh anak dalam soangkaian kegiatan
sehari-hari, berhadapan dengan dunia IPA yang sederhana sampai yang
membutuhkan pemikiran kompleks. Anak secara intrinsik terdorong ingin
menge(i dan menulusuri apa saja, termasuk yang berkaitan dengan lPA. Anak
ingin nengerti mengapa benda bergerak, mgngapa hewan dantumbqhan beragam,
mcngapa makharr hanya nampak pada \iang hari. mongapd Jika i4 berldri pada
saat rembulan muncu rembulan tenebut selalu mengikutinya. Dan masih banpk
lagi fenomena-fenomena alan lainnya yang mcngusik rasa ingin tahunla. Adalah
tugas ut?una pendidika (melalui kolaborasi guru-siswa) untuk mengembangkan
potemi saintis siswa secam optimal sejak dini melaui proses pembelajaran IPA
,ang dikelola secala profesional.

Selain itu. dalam konleks era globalisasi dengan tuntutan keterampilan
h\dnp (life sklill) yang semakin tinggi dan kompleks, pembelajaran IPA di SD
merupakan waharur unluk membekali melanjutkan pendidikan dan untuk
menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di sekelilingnya. Para pakar IPA
sepatat bahwa dengan melibatkan sisrwa Ie dalam kegiatan IPA s€jak dini akan
menghasilkan generasi dewasa yang rnelek sains yang dapat ,nenghadapi
tantangan hidup dalam dunia yang makin kompetitif, sehingga mer€ka mampu
turut serta memilih dan mengolah informasi untuk digunakan dalaln mengambil
keputusan (Depdiknas, 2001:6). Tepat apa ,ang dinyatakan oleh Roth, W.F. et al.
(1993:127) bahwa "An importanl task of sciencz educators is to hclp students
detelpp the thinkiig skills of scientists". Tugas penting guru IPA dalam
membantu mentsenbangkan kcremmpilan berpikir santis rni dapat dituangkan
dalam psmbelajaran IPA baSi anak penyediaan konteks yang autentik yang

melibatkan benda-bendE peristiwa, istilah dan pengertian lPA.
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2. Pengertiar Pendidikan IPA
IPA secara sederhana didefinisikan sebagai ilmu tentang fenomena alam

semesta. Dalam kurikr:lum pendidikan dasar terdahulu (1994) dijelaskan
pengertian IPA (sains) sebagai has,l kegiatan manusia berupa pengetrhuarl
gagasan, dan konsep yang terorganisasi t€ntang alam sekitar, FrIg diperoleh dari
pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikaq
penlusu&in dan pengujian gagasan-gagasan. Sedangkan daldn kurikulun 2004
sains (IPA) diartikan sebagai cara mencari tahu secam sistematis tentang alam
semesta

Menurut Hendro dan Jenny (1993:3) ucapan Einstein: ScienLe is the
alempt L, niake lhe chaolic diyersily ofour sense experience correspond lo a logi-
cally unifurm lyslem of thoughl, mempefiegas bahwa IPA merupakan suatu
beniuk upala yang membuat berbagai psngalaman menjadi suatu sistem pola
berpikiryung logis tertentu, ,Bng dikenal dengan istilah pola berpikir il-rniah.

Untuk membahas hakikat IPA, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
sebagaimana dikemukakan oleh Hardy & Fleer (1996:15-16) sehingga
memungkinlan para guru memahami IPA dalam perspeklif yang lebih luas.
Menurut mereka, sekurang-kurangnlB ada 7 ruang lingkup pemaha,.nan IPA
sebagaimana berikul (l) IPA sebagai kumpulan pengptahuan. (2) IPA sebagai
suatu proses penelusuran (in|estigation). (3) lP A sebagai kumpulan nilai. (4) IPA
sebagai rara untuk mengenal dunia (5) IPA sebagai institusi sosial (6) IPA sebagai
hasil konstruksi manusia. (7) IPA sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai paparan para pakar tentang
ruang lingkup IPA sebagaimana dilakukan oleh Sarkim (1998) maka hakilat
pendidikan IPA dapat diletegorikan kedalam tiga dimensi yaitu: (1) Dimensi
Produlq (2) Dimensi Proses, dan (3) dimensi sikap. Dimensiproduk meliputi
konsep-konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum, dan teori-teoridi dalam IPA yang
merupakan hasil rekan manusia dalam rangka memalnmi dan menjelaskan alam
bersama denSan berbagai fenomena yang tedadi di dalamnya. Produk IPA
(konsep, prinsip, hukum dan teori) tidak diperoleh berdoarkan fakta semata
melainkan berdaurkm data yang telah teruji melalui serangkaian eksperimen dan
penyelidikan.

Fakta adalah fenomena alam yang berhasil diobservasi tetapi masih
memungkid<an adanla perbedaaD persepsi di antara pengamat (pelaku observasi).
Faka )Bn8 dipvnrpsi sama oleh setiap observer disebut data. Bertumpu pada
sekumpulan data )atrg sahih itulah suatu fenomena alam diabstraksikan ke dalam
bentuk konsep. Secara sederhana ada tiga jenis konscp: konsep temmati, konsep
terdefinisi, dan konsep menlatakan hubungan. Kursi dan mang kelas adalah
contoh konsep terarnati. Kita dapat memaharninya semata-mata dengan
menyaksikan bentuk konkitny4 dan bukan mendeEnisikannya. Energi, medan,
suhu adalah contoh konsep terdefinisi. Sedangkan rumus-rumus dan kalimat
matematika adalah contoh konsep menyatakan hubungan" Carin & Sund (1989:4)
mengajukan tiga kiteria bagi suatu produk IPA yang benar. Ketiga kriteria
lersebut adalah: (l) mampu menjelaskan fenomena }?ng lelah diamati ataq telah
tdadi; (2) mampu memprediksi peristiwa yang akan terjadi; (3) mampu diuji
dengan eksperimen sejenis.
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3. Pembelajaran IPA yang Efekif
P€mbelajaran IPA pada jenjang pendidikan dan dengan menggunakan

pendekatan seria model apa pun harus benar-benar efektif. Dalam buku Kegiatan
Belajar Mengajar )"ng ttekrif(Depdiknas, 2001 5-6) pembclaiaran yang efektit
secara umum diartikan sebagai Kegiatan Belajar Mengajar yzng memberdalakan
potensi siswa (peserta didik) sefla mengacu pada pencapaian kompetensi
individual masing-m sin8 peserta didik. Ada baiknla jika guru png akan
memncang pembelajaran IPA di SD memperhatikan tujuh ciri utama
pembelajaran etbktif yang memberdayakan potensi siswa sebagaimgna diuraikan
pada buku tersebut (Depdiknas, 2003:7-11). Ketujuh ciri itu adaiah: Pertama,
berpijak pada prinsip konstruklivisme. Pemb€lajamn beranjak dari paradigma
guru )ang memandang bahwa belajar bukanlah proses siswa menyerap
pengetahuan yang sudah jadi bentukan guru, melainkan sebagai proses siswa
membangun makffL/pemahaman terhadap informasi dadatau pengalaman. Proses
tersebut dapat dilakukan sendiri oleh siswa atau bersama orang lain.

Kedua, berpusat pada siswa. Siswa memiliki p€rbedaan satu sama lain.
Siswa berbeda dalam minat, kemampuan, kesenangan, pengalaman, dan cara
belajar. Siswa tertentu lebih mudah belajar dengan dengar-baca, siswa lain lebih
mudah dengan melihat (visual), atau dengan cam kinestetika (gerak). OIeh karena
itu kegiatan pembelajaran, organisasi kelas, materi pembelajaran, waktu belajar,
alat belajar. dan cam p€nilaian perlu bemgam sesuai karakteristik siswa-
Pe,nbelajaran perlu menempatkan siswa sebagai subyek b€lajar. Aninya
pembelajaran
memperhatikan bakat, minat, kemampuan, cara dan strategi belajar, motivasi
belajal dan latar belakang sosial siswa. Pernbelajaran perlu mendorong siswa
untuk mengembangkan potensin)a secam optimal-

Ketiga, bclajar dengan mengalaqi, pembelajaran perlu menyediakar
pengalaman nlala dalam kehidupan sehari-hari dan atau dunja kerja yang terkail
dengan penempan konsep, kaidah dan prinsip ilmu yang dipclaja . Karena itu,
semua siswa diharapkan memperoleh pengalaman langsung melalui pengalaman

inderawi yang memungkink?n mcreka memperolah informasi dari melihat,
mendengar, meraba/menjamah, mencicipi. dan mencium. Dalam hal ini, beberapa
topik tidak tnungkin disediakan pengalamal nyata, guru dapat menggantikannya
dengan model atau situasi bualan dalam wujud simulasi. Jika ini juga tidak
mungkin, sebaiknya siswa dapat memperoleh pengalaman melalui alat audio-
visual (dengar-pandang). Pilihan pengalaman belajar melalui kegiatan mendengar
adalah pilihan terakhir.

Ke€mpat,r4engembangkan ketemmpilan sosial, kognitif, dan emosional
Siswa akan lebih mudah membangun pemahaman apabila dapat
mengkomunikasikan gagasannya kepada siswa lain atau guru. Dengan kala lain.
membangun pemahaman akan lebih mudah melalui intemksi dengan lingkungan
sosialnya. Intemksi memungkinkan terjadinla perbaikan terhadap pemahaman

siswa melalui diskusi, saling bertanya, dan saling menjelaskan. hleraksi dapal
ditingkatkan dengpn be)ajar kelompok. Penlampaian gagasan olefr siswa dapal
memperlajam, memperdalam, memantapkan, atau menyempumakan gagasan itu
karena memperoleh tanggapan dari siswa lain atau guru. Pembelajamn perlu
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mendorong siswa untuk mengkomuiukasikan gagasan hasil keasi dan temuannya
kepada siswa lain, guru atau pihak-pihak lain. Dengan demikian, pembelajaran
memungkinkan siswa bersosialisasi dengan menghargai perbedaan (pendapat,

sikap, kemampuan, prcstasi) dan berlatih untuk bekerjasama. Aniny4
pembel4amn pcrlu mendorong siswa unttik mengembangkan empatinya sehingga
dapat terjalin saling penSertian dengan menyelaraskan pengetahuan dan
tindakamla.

Kelima, mngembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah ber-Tuharl
Siswa dilahirkan dengan memiliki rasa ingin tahu, imajinasi, dan fitrah ber-Tuhan-
Rasa ingin tahu dan imajinasi merupakan modal dasar untuk peka, ki(is, mandiri,
dan kreatill Sementara, rasa fitrah ber-Tuhan merupakan embrio a(au cikal bakal
untuk
bertakwa kepada Tuhan. Pernbelajaran perlu rnempertimbangkan rdsa ingin tahu,
imajinasi, dan fitrah ber-Tuhan agar setiap sesi kegiatan pembelajaran menjadi
\rahana untul. memberdalakan kerigajenis poten'i ini.

Keenam, belajar sepanjang halat. Siswa memerhkan kemampuan belajar
sepanjanS halBl untul bisa benahan (aurvive) dan berhasil (sukes) dalarn
menghadapi setiap masalah sambil menjalani proses k€hidupan sehari-hari.
Karena iru, siswa mcmerlukan fisik dan mental yang kokoh. Pembelajaran perlu
mendorong siswa unfi.rk dapat melihat dirinya secam positif, mengenali dirinya
baik kelebihan maupun kekurangannya untuk kemudian dapal menslukuri apa
yang telah dianugerahkan Tuhan YME kepadanlB. Demikian pula pembel- ajaran
perlu membekali siswa denSan kelerampilan belajar, )ng meliputi
pengembangan rasa percaya diri, keingintahuar! kemampuan memahami omng
lain, kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama supap mendorong dirinya
untul senantiasa b€lajar, baik secara formal di sekolah maupun secara informal di
luar kelas.

Ketuju\ perpaduan kernandirian dan keijasama. Siswa perlu berkompetisj,
bekerjasarna, dan mengonbangkan solidaritasnya. Pembelajaran perlu
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan semangat
berkompetisi sehat untuk me,nperoleh penghargaan, bekerjasarna, dan solidaritas.
Ponbelajaran perlu menyediakan tugas-tugas yang memungkinkan siswa bekerja
secara mandiri.

Pembelajaran IPA )Bng dirancang berdasarkan syarat-syarat pembelajaran
di atas, pada pelalsanaannya alan menunjukkan tingginla kernampuan
(pembelajaran tersebut dalam menlujikan karakteristik atau hakikat pendidikan
IPA di SD. Sebagaimana telah disinggunS di muka, karakleristik tersebut
meliputi dimensi (ruang lingkup) proses ilmiah, prinhik ilmiah dan sikap ilmiah.
Sekedar unluk menegaskan ulang; dimensi proses pendidikan IPA den8an ketal
m€nuntut guru untuk melihatkan siswa secara aktif kedalain kegiatan-kegiatan
dasar )rng biasa dilakukan oleh para ilmuwan dalam upaya memperoleh
pengetahuan. Kegiatan dasar ini sering disebut sebagai metode ilmiah (scierrirc
mehoA lanketqampllan proses. Dimensi produk pendidikap IPA berhubungan
dengan sejumlah fakta, dat4 konsep, hukum, atau teori t€ntang fenomena alam
semesta yang harus dikuasai siswa sebagaimana tertuang dalam kurikulum dan
bedagai buku ajar pendidikan lPA. Produk IPA membekali siswa dengan
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seperangkat pergetahuan dan wawasan IPA, baik untuk kepentingan memahami
peristiwa-peristiwa ala)n yang ditemukannls dalam kehidupan sehari-hari,
maupun sebagai dasar akademis bagi siswa dalam melanjutkan pendidikan
kejenjang )Bng lebih tinggi. Dimensi sikap merupakaa hasil internalisasi dari
akumulasi pengetahuan dan pengalaman siswa dalam mengil:uti proses
pembelajaran IPA. Dalarn penjelasan sederhana, dimensi sikap IPA adalah cara
pandang dan tindakan siswa terhadap sesuatu ,€ng dilandasi oleh kawasan dan
pengalaman yang diperolehnya dalam pendidikan IPA. Dimensi sikap hi sering
disebut sebagai sikap ilmiah (scientilic a itude). Pembelajaran IPA ,6ng efektil
juga licirikan oleh tingginya kadar on-task (aktifitas edukatif) dan rendahny4
kadzr olf-task (aktifitas non-edukatio siswa dalam pembelajaran. Menurut
Horsley (1990:42) salah satu upaya untuk meningkatkan kadar oa-laslc siswa
adalah dengan mengembangkan keg)a!,n nihds-on hands-on @sikonotor) dan
ninds-on (Kognitif-afeKti, melalui sejumlah keterampilan (ski///) }?ng dilakukan
siswa dalam kelas. Morurumla ada €mpat j€nis kgterarnpilan: keter-ampilarl
laborato um (laborutory ^sti//^r), keterampilan tntelektual (intelecaal sklls),
keterampilan berpikir dasar (generic thikking .rfr1lO dan ketemmpilan
berkomunikasi (comm nications sti/k). Keempat jenis keterampilan ini tidak
lain merupakan pengelompokan dari keterampilan proses IPA )Bng sudah kita
kenal.

Dalam menyeiengSarakan pembelajaran IPA dengan pendekatan dan
model apa pun guru harus tetap pro aktif sebagai fasilitator; mau memonitof
seberapa besir kadar on-bsk siswa, seberapa banyak keterampilan dan sikap
ilmiah siswa ,Bng dapat dikembangkan, dan sejauh mana konsep-konsep IPA
dikuasai dan diimplementasikan siswa. Jika semua itu tercapai secara optimal
maka dapat dipastikan bahwa pembelajaran IPA,ang diselenggarakan gurq
adalah pembelajaran IPA ,ang efektif. Salah satu sikap pro aktifguru adalah sejak
awal berusaha memahami benar rambu-rambu pembelajaran IPA dalarn
kurikulum.

4. Keterampilan Proses Dasar Pada Pembelajaran IPA
a. Pengenian

Pendekatan keterampilan proses dapa( diartikan sebagai wawasan atau
anutan pengembangan kdemmpilan-keterampilan intelektual, sosial dan fisik

)ang beBumb dari kemampuan-kemarnpuan mendasar )ang prinsipnya telah
ada dalam diri siswa (Depdikbud, dalam Moedjiono, 1992/1993:14). Menurut
Semiawan, dkk (Nasution, 2007: 9-10) menyatakan bahwa keleraEpilan proses
adalah keterampilan fisik dan mental terkait dengan kemampuap-kemampuan
png mendasar png dimiliki, dikuasai dan diaplikasikan dalam suatti kegiatan
ilrniah, sehingga para ilmuan berhasil menemukan sesuatu Fng baru. Dimyati dan
Mudjiono (Sumantri 1998/1999: ll3) mengungkapkan bahwa pendekatan
ketemmpilan proses bukanlah tindakan instruksional yang berada diluar
jangkauan kana$puan pese4a didik. Pendekatan ini justru bermaksud
mengembangkan \emampuan'kgmampuan yang dimilih peserta didiL
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b. lenis- Jenjs Pendekatan Ketemmpilan Proses Dasar
Kiusus untuk keterampilan proses alasar, proses-prosesnya meliputi

keterampilan mengobservasi, mengklasifikasi, mengukur, mengkomunilGsikan,
menginferensi, )nemprediksi, mengenal hubungan ruang dan waktu, dan

mengenal hubungan bilangan-bilangan,

I ) Keterampilan Mengobservasi
Ketemmpilan mengobservasi meDurut Esler dan Esler (1984) adalah

keterampilan yang dikembangkan dengan menggunakan semua indera ,ang kira
miliki unfirk mengidentifikasi dan memberilan nama sifat-sifat dari ob)€k-oblek
atau kejadian-kejadian. Definisi serupa disampaikan Abruscato (1988) ,ang
menyatakan bahwa meogobservasi artinF menggunakan segenap panca indera
untuk
memperoleh informasi atau data m€ngenai benda atau kejadian (Nasutio4
2007:18-19). Kegiatan yang dapat dilakukan yimg berkaitan dengan kegiaran
mengobservasi misalnya menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda-benda,
sistem-sistem, dan organisme hidup. Sifat )"ng dimiliki ini dapat berupa tckstur,
wam4 bau, bennrk ukuran, dan lain-lain.
2) Keterampilan Mengklasifi kasi

Keterampilan mengklasifikasi menurut Esler dan Esler merupakan
ketermpilan yang dikembangkan molalui latihan-latihan mengkategorikan benda-
benda berdasarkan pada (set )ang ditetapkan sebelumn),a dari ) sifat-sifat b€nda
tersebut. Menuut Abruscato mengkalsifikui merupakan proses yang digunakan
para ilmuan untuk menentukan golongan benda-benda atau kegiatan-kegiaran
(Nasution, 2007: l5). Bentuk-bentuk yang dapat dilakukan untuk melatih
keterampilan ini misalnya memilih bentuk-bentuk kertas, ,?ng berbentuk kubus,
gambar-gambar hewarL daun-daun, atau kancing-kancing berdasarkan sifat-sifat
benda tersebut. Sistem-sistem klasifikasi berbagai tingkatan dapat dibentuk dari
pmbar-gambar hewan dan tumbuhan (yang digunting dari majalah) dan
men€rnpelkannla pada papan buletin sekolah atau papan panjang di kelas.
3) Keterampilan Mengukur

Keterampilan mengukur menuut Esler dan Esler dapat dikembangkan
melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengernbangan satuan-satuan

)ang cocok dari ukuran panjang luas, isi, waku, berat, dan sebagainla. Abruscato
menyatakan bahwa mengukur adalah suatu cara yang kita lakukan unruk
mengukur observasi. Sedangkan menurut Carin, mengukur adalah membuat
observasi kuantitatif dengan membandingkannya terhadap standar yang
kovensional atau standar non konvensional (Nasution, 2007:20). Keterarnpilan
dalam mengukur memerlukan kemampuan unfuk menggunakan alat ukur secara
benar da,] kemampuan untuk menerapkan cara perhitungan dengan menggunakan
alat-alat ukur. Langkah pcrtama proses mengukur lebih )nenekantan pada
pertimbangan dan pemilihan instrumetr (alat) ukur ,€ng tepat untuk digunakan
dan menenfukan perkiman sautu objek ter(enru sebelum melakukan p€ngukumn
dengan suatu alat ukur unhrk mendapa(kan ukuran yang tepat.

Unok melakukan latihan pengukuraq bisa menggunakan alat ukur Fng
dibuat sendiri atau dikembangkan dari benda-benda yang ada disekitar.
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Sedanglan pada tahap selanjutnya, menggunakan alat ukur yang telah bal{u
digunakaD sebagai alat ukur. Sebapi contoh dalam pengukuran jarak, bisa
inenggunakan potongan kalu, benang, ukuran tangan, atau kaki sebagai satuau
ukurnya. Sedangkan dalam pengul.uran isi, bisa mengguftrkan biji-bijian araq
kancing lang akan dimasukkan untuk mengisi benda ,ang akan diukur.

4) Keterampilan Mengkomunikasikan
Menurut Abruscalo (Nasution, 2007:,14) mengkomunikasikan adalah

menyampaikan hasil pengamatan }?ng berhasil dikumpulkan atau ,nenpmpaikan
hasil penyelidikao. Menurut Esler dan Esler (Nasution, 20Q1:44) dapat
dikembangkan dengan menghimpun informasi dari grafik atau gambar yang
menjelaskan benda-benda serta kejadian kejadian secam rinci. Kepalan untuk
keterampilan ini dapat benrpa keratan membaut dan menginterpretasi informasi
dari grafik rharla, peta, gambar, dan lainlain. Misalnya siswa mengembangkan
kctcrampilan mengkomunikasikan deskipsi bendn-benda dan kej4dian tertcntq
secara rinci. Siswa djminta untuk mengamati dan mendeskifsikan beberapa jenis
hewan-hewan kecil )sepe(i ukuran, bentuk, wama. tekslur, dan cara geraknya)

kemudain siswa tersebut menjelaskan desk psi tentang obyek yang diarnati di
depan kelas.

5) Kpterampilan Menginf erensi
Keterampilan menginferensi menurut Esler dan Esler dapat dikatakan juga

sebagal keterampilan membuat kesimpulan sementara. Mmurul Abnrscato,
menginferensi/mmduga/ menyimpu)atan secara semmtara adalah adalah

menggunakan logila untuk mernbuat k€simpulan dari apa yang di observasi
(Nasution, 2007:49). Contoh kegiatan unfllk mengembangkan ketorampilan ini
adalafr dengan menggunakan suatu benda )ang dibungkus SehinSSa siswa pada

mulanya tidak tahu apa benda tersebut Siswa kemudian mengguncang-guncang
bungkusan yang bedsi b€nda itu, kemudian menciu,nnya dan menduganya apa

)ang ada di dalam bungkusan ini. Dari keSiatan ini, siswa akan belajar bahwa
akan muncul lebih dari satu jenis inferensi lang dibuat untuk menjelaskan

suatu hasil observasi. Djsamping itu juga belajar bahwa inferensi dapat diperbaiki
begitu hasil observasi dibuat.

6) Keterampilan Memprediksi
Memprediksi adalah meramal secara khuslls tentangapa )ang akan terjadi

pada observasi yaftg akan datang (NasutioF, 2007: 55) atau membuat perkiraaq

kejadian atau keadaan yang akan datang yang diharopkan akan terjadi (Carin,
1992). Keterampilan memprediksi menurut Esler dan Esler adalah keterampilan
mempe.kirakan kejadian yang akan alatang berdasarkan dari kejadian-kejadian

,"ng terjadi sekarang. keterampialn menggunakan grafik untuk menyisipkan
dan meramalkan terkaan-terkaan atau dugaan-dugaan. (Nasution. 2007:55). Jadi

dapat dikatakan hahwa memprediksi sebagai menlatakan dugaan bcberapB
kejadian mendatalg atas dasa[ suatu kejadian ]ang telah diket8hui. Contoh
kegiatan untuk melatih kegiatan ini adalah memprediksi berapa lama (dalam
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mcnil, arau detik) lilin }ang rnenyala akan rerap rrcn)ith jika kenludian drtutup
denlr.rn loplcs (dalarn berbagai uku.an) yang ditclunglupkrn.

7) Keterampilan Mengeoal Hubungan Ruang dan Waktu
Keterampilan mengenal hubungan ruang dan waktu menurut Esler dan

Esler meliputi keterampilan menjelaskan posisi suatu benda terhadap lainnya atau
terhadap \}?ktu atau keterampilan meg rbah bentuk dan posisi suao benda
setelah beberapa waktu. Sedangkan menurut Abruscato menggunakan hubungan
ruang-waktu merupakan k€terampilan proses yang berkaitan dengan penjelasan-
penjelasan hubungan-hubunagn tentang ruang dan waktu beserta perubahaD
waktu.

Untuk membantu mergembangkan pengertian siswa terhadap hubungan
waktu ruang, seoranS guru dapat memberikan pelajaran tentang pengenalan dan
persarnaan bentuk-bentuk dua dimensi (seperti kubus, prism4 elips). Seorang
guru dapat menluruh sisiwa menjelaskan posisinya terhadap sesuatu, misalnya
seorang siswa dapat menr"lal@n bahwa ia berada ja berada di barisan ketiga
bangku kedua dai kiri gurunya.

8) Keterampilan Mengetral HubunsanBilangan-bilaDSan
Ketemmpilan mengenal hubungan bilangan-bilangan menurut Esler dan

Esler meliputi kegaitan menemukan hubungan kuantitatif di antara data dan
menggunakan garis bilangan untuk mernbuat opemsi aritmanka (matematika).
Carin mengemukakan bahwa menggunakan angka adalah mengaplikasikan
afuran-ahrran atau rumus-nrmus matematik untuk menghitung jumlah atau
mon€ntukan hubu- nSan dari pengukuran dasar. Mcnurut Abruscato,
menggunakan bilangan mcrupakan salah satu kemampuan dasar pada
keterampilan proses (Nasution, 200?:61-62). Kegiatan }?ng dapat digunakan
untuk melatih keterampilan ini adalah menentukan nilai dengan m€ngukur
suatu rangkaian silinder, menggunakan garis bilangan untuk operasi p€rambahan
dan perkalian. Latihan-latihan yang mengharuskan siswa untuk me[gurutkan dan
membandingkan benda-benda atau data berdasarkan faktor numerik membantu
untul< mengembangkan keterampi lan ini

SIMPULAN DAN SARAN
Pendidikan di:naloai s€bagai proses mereproduksi serta mengelaborasi

sistim nilai dan buda,z ke amh lang lebih baik, antara lain dalam hal
pembentukan wawasan, keyakinan (belicft), kepribadian, keterampilan dan
kematangan intelektual peserta didik. Bagaimana pula pandangan Anda bahwa
dalam lembaga formal pmses reproduksi sistim nilai dan budaya ini dilakukan
terutama dengan mediasi proses belajar mengajar sejumlah mata pelajaran dalam
kelas. Sejatinya, melalui pernbelajaran dan pengernbangan potensi diri pada
pembelajaran IPA siswa akan memp€roleh bekal pengetahuan, ketemmpilan, dan
sikap ,ang diperlukan untuk memahami dan menyesuaikan diri tcrhadap
fenomena dan perubahao-perubahan di lingkungan sekitar dirinya, disamping
m€menuhi keperluan untul melanjutkan pendidikan ke jenjang yanS lebih tinggi.
Pembelajaran dan pengembangan potensi ini merupakan salah satu kunci
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keb€rhasilan peningkatan kompetensi sumber da}? manusia dalam memasuki
dunia teknologi, termasuk teknologi imormasi pada ora globalisasi. Meskipun
demikian, pencermatan terhadap realitas di lapangan;pada mayorilas waktu dan
tempat, pembelajamn IPA di sekolah dasar masih menunjukkat sejumlah
kelemahan.
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