
PEMBAHASAN MID SEMESTER 
DASAR PENDIDIKAN MIPA 

 
1. a. Jelaskan pengertian pendidikan menurut UU Sisdiknas! 

 

Jawab : 
Dalam UU Sisdiknas No. 20 th. 2003 menyebutkan bahwa : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang digunakan 

oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 
b. Sebut dan jelaskan komponen-komponen dalam pendidikan! 
 

Jawab : 
((((1111)))) TUJUANTUJUANTUJUANTUJUAN    

Tujuan pendidikan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oelh kegiatan 

pendidikan. Tujuan pendidikan, menurut jenisnya terbagi dalam beberapa, 

yaitu tujuan nasional, institusional, kurikuler dan instruksional. Tujuan 

nasioanl merupakan tujuan pendidikan yang ignin dicapai oleh suatu bangsa 

yang biasanya dituangkan dalam sebuah undang-undang pendidikan. 

((((2222))))     PESERTA DIDIKPESERTA DIDIKPESERTA DIDIKPESERTA DIDIK    

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan 

jenis pendidikan tertentu. Peserta didik menurut sifatnya harus dapat dididik, 

karena mereka mempunyai bakat dan disposisi-disposisi yang memungkinkan 

untuk diberikan pendidikan. 

((((3333)))) PENDIDIKPENDIDIKPENDIDIKPENDIDIK    

Pendidik adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk 

mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pendidik 

adalah orang yang lebih dewasa dan mampu membawa peserta didik ke arah 

kedewasaan. Sedangka secara akademis, pendidik adalah tenaga 

kependidikan, yang mengabdikan diri dan dingkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik, guru, 

dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, 

ustadz, dan sebutan lainnya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 

pendidikan. 



((((4444)))) ALATALATALATALAT    

Alat pendidikan merupakan hal yang tidak hanya membuat kondisi yang 

memungkinkan terjadinya peoses pembelajrana, tetapi juga mewujudkan 

tujuan diri sebagai perbuatan atau situasi yang membantu pencapaian tujuan 

pendidikan. Ada beberapa kategori alat pendidikan, antara lain: 

((((5555)))) LINGKUNGANLINGKUNGANLINGKUNGANLINGKUNGAN    

Lingkungan diartikan sebagai kesatuan ruang suatu benda, daya, keadaan 

dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi 

kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup 

lainnya (Munib, 2005:76). 

Sedangkan lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor yang berpengaruh 

terhadap pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungan proses 

pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat. 

 

 
2. Sebut dan jelaskan komponen proses dalam IPA! 

 

Jawab : 
1. Observasi, yaitu mengamati suatu fakta yang ada di alam. Observasi ini adalah 

komponen proses IPA yang pertama, karena tanpa observasi semua komponen 
IPA tidak bisa terjadi. Observasi meliputi pengamatan dengan seluruh panca 
indera, mulai dari indera penglihatan, penciuman, pembau, peraba dan indera 
perasa. Waktu mengobservasi yang komprehensif, jika mungkin, semua panca 
indera harus terlibat. 

2. Percobaan, yaitu melakukan pembuktian dengan suatu teori yang sudah 
ditemukan. Dengan melakukan percobaan siswa akan yakin kebenaran teori 
yang telah ditemukannya dalam buku. 

3. Inferensi, yaitu menarik kesimpulan sementara sebelum melakukan percobaan 
atau eksperimen. Inferensi dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang timbul. 
Melakukan inferensi tergantung dari luasan pengetahuan orang sebelumnya. 
Contoh inferensi yang sering dilakukan oleh siswa SD adalah adanya bintik-
bintik air di luar gelas yang di dalamnya diisi batu es. 

4. Memprediksi, yaitu menarik kesimpulan dengan menggunakan kecenderungan 
data yang telah ada. Misalnya, seorang siswa yang memprediksi bertambahnya 
populasi penduduk di suatu daerah. Pada tahun 1965, populasi penduduk di 
kota A adalah 200.000 orang, pada tahun 1970, populasi penduduk di kota A 
adalah 250.000 orang, pada tahun 1975, populasi penduduk di kota A adalah 
300.000 orang. Berdasarkan kecenderungan data di atas, maka populasi 
penduduk di kota A pada lima tahun mendatang bisa diprediksi, jika kondisi 
pada lima tahun berikutnya masih relatif sama. 

5. Mengukur, yaitu membandingkan seuatu benda dengan benda lain yang sudah 
disepakati secara luas. Misalnya, mengukur panjang meja, maka meja 
dibandingkan dengan alat ukur meter standar yang telah kita kenal selama ini 



(yaitu 1 meter sama dengan 100 cm). Banyak alat ukur yang kita kenal yaitu 
alat ukur untuk panjang, alat ukur untuk berat, alat ukur untuk panas, dan lain-
lain.  

6. Membuat hipotesis, yaitu membuat suatu jawaban sementara dengan dasar 
teori yang telah dipahami sebelumnya. 

7. Mengklasifikasi, adalah menggolongkan suatu benda berdasarkan kriteria yang 
dimiliki benda tersebut. Misalnya, ada serangkaian bunga akan digolongkan 
berdasarkan warnanya, maka klasifikasi yang didapat adalah warna merah, 
putih, ungu, kuning dan warna yang ada lainnya. Jika bunga itu digolongkan 
berdasarkan jumlah mahkota bunganya, maka hasil klasifikasinya juga akan 
berbeda dengan klasifikasi berdasarkan jumlah kelopak bunganya, begitu 

seterusnya. 

 
3. Sebut dan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru! 

 

Jawab : 
1. Kompetensi Pedagogik, Pemahaman peserta didik, perancangan, pelaksanaa, 

& evaluasi embelajaran, pengemb.PD; 1. Aspek potensi peserta didik, 2. teori 

belajar & pembelajaran, strategi, kompetensi & isi, dan merancang pembelj; 

3. menata latar  & melaksanakan KBM; 4. asesmen proses dan hasil; dan 5. 

pengemb akademik & nonakademik  

2. Kompetensi Proffesional, Menguasai keilmuan bidang studi; dan langkah 

kajian kritis pendalaman isi bidang studi; 1. Paham materi, struktur, konsep, 

metode keilmuan yang menaungi, menerapkan dlm kehidupan sehari-hari; 

dan; 2 metode pengembangan ilmu, telaah kritis, kreatif dan inovatif 

terhadap bidang studi  

3. Kompetensi Pribadi, Mantap & Stabil, Dewasa, Arief, Berwibawa, Akhlak Mulia 

berupa nilai sikap individu; 1. Norma hukum &sosial, rasa bangga, konsisten 

dg norma; 2. mandiri & etos kerja; 3. berpengaruh positif & disegani; 4. 

norma religius & diteladani; 5. jujur 

4. Kompetensi Sosial, Komunikasi & bergaul dgn peserta didik, kolega, dan 

masyarakat; Menarik, empati, kolaboratif, suka menolong, menjadi panutan, 

komunikatif, kooperatif  

 
4. Mengapa keterampilan proses memiliki peranan besar dalam pengembangan konsep–

konsep ilmiah? 
 

Jawab : 
Keterampilan proses ini dianggap sangat penting untuk pembelajaran IPA karena 

alasan-alasan berikut. Wynnie Harlen (1992) mengemukakan beberapa alasan 

untuk itu, yaitu (1) keterampilan-keterampilan proses, (2) Pengembangan 

pemahaman dalam IPA tergantung kepada kemampuan melakukan keterampilan 

proses dalam perilaku ilmiah. (3) Keterampilan proses memiliki peranan besar 



dalam pengembangan konsep–konsep ilmiah. Alasan yang dikemukakan oleh 

Carin (1992) adalah : (1) Mengetahui IPA tidak hanya sekedar mengetahui materi 

ke–IPA an tetapi terkait pula dengan prosedur pengumpulan fakta dan 

menghubungkan fakta untuk membuat suatu interpretasi. (2) Keterampilan 

proses IPA merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat, dapat digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Semiawan dkk. (1992) mengemukakan 

alasan karena : 

1. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat membuat para 
guru tidak mungkin lagi untuk mengajarkan semua fakta dan konsep yang 
ada kepada para muridnya.  

2. Anak–anak akan lebih mudah memahami konsep–konsep yang rumit dan 
abstrak jika disertai contoh konkret.  

3. Untuk menanamkan sifat ilmiah dan melatih melakukan penyelidikan ilmiah 

 
5. Sebut dan jelaskan macam-macam keterampilan proses! 

 

Jawab : 
Menurut Esler dan Esler (1984) terdapat 8 keterampilan proses dasar meliputi 
keterampilan mengobservasi, mengklasifikasi, mengukur, mengkomunikasikan, 
menginferensi, memprediksi, mengenal hubungan ruang dan waktu, serta 
mengenal hubungan–hubungan angka. 
aaaa.... Keterampilan MengobservasiKeterampilan MengobservasiKeterampilan MengobservasiKeterampilan Mengobservasi    

Keterampilan mengobservasi menurut Esler dan Esler (1984) adalah keterampilan 
yang dikembangkan dengan menggunakan semua indera yang kita miliki untuk 
mengidentifikasi dan memberikan nama sifat–sifat dari objek–objek atau 
kejadian– kejadian. Definisi serupa disampaikan oleh Abruscato (1988) yang 
menyatakan bahwa observasi artinya menggunakan segenap pancaindera untuk 
memperoleh informasi atau data mengenai benda atau kejadian. Sejalan dengan 
Esler dan Esler serta Abruscato, Carin (1992) mengemukakan bahwa 
mengobservasi adalah menjadi dasar akan suatu objek atau kejadian dengan 
menggunakan segenap pancaindera (atau alat bantu dari pancaindera) untuk 
mengidentifikasi sifat dan karakteristik. 
Mengobservasi merupakan ketrampilan proses IPA yang paling dasar. Observasi–
observasi sederhana dapat mencetuskan hampir setiap inkuiri yang kita buat 
tentang lingkungan kita. Observasi yang terorganisasi merupakan dasar bagi 
penyelidikan yang lebih terarah. Memperoleh kemampuan untuk membuat 
observasi yang teliti akan dilatih untuk menentukan konsep, dilatih untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan. 
1. Anak-anak akan lebih mudah memahami konsep–konsep yang rumit dan 

abstrak jika disertai contoh konkret, contoh yang sesuai situasi dan kondisi 
yang dihadapi, dengan mempraktikkan sendiri upaya penemuan konsep 
melalui kegiatan fisik dan mental. 

2. Penemuan ilmu pengetahuan bersifat relative, jadi tidak mutlak benar seratus 
persen. Suatu teori bisa tidak berlaku lagi dengan adanya data baru yang 
mampu membuktikan bahwa teori tersebut keliru. Teori ini ditemukan melalui 
penyelidikan ilmiah yang sifat terbuka untuk dipertanyakan, dipersoalkan dan 



diperbaiki. Untuk memahami sifat ilmiah kepada siswa maka perlu suatu 
latihan agar mempunyai kebiasaan selalu bertanya, berpikir kritis, dan 
mengusahakan kemungkinan berbagai alternative jawaban untuk suatu 
masalah. Untuk melatih bagaimana melakukan penyelidikan ilmiah maka 
siswa perlu dilatih untuk memiliki keterampilan proses yang akan 
membiasakannya untuk menyelenggarakan berbagai penyelidikan ilmiah. 

3. Dalam pembelajaran, pengembangan konsep seharusnya tidak terlepas dari 
pengembangan sikap dan nilai. Pengembangan keterampilan memproseskan 
perolehan akan berperan sebagai wahana untuk pengembangan konsep dan 
pengembangan sikap dan nilai. 

Selanjutnya apa keterampilan proses itu dan apa saja macam–macamnya ? 
Menurut Semiawan dkk.(1992), keterampilan proses adalah keterampilan fisik 
dan mental terkait dengan kemampuan–kemampuan yang mendasar yang 
dimiliki, dikuasai dan diaplikasikan dalam suatu kegiatan ilmiah sehingga para 
ilmuwan berhasil menemukan sesuatu yang baru.  
Keterampilan fisik dan mental yang mendasar ini ada beberapa macam seperti 
yang diungkapkan oleh beberapa ahli berikut. Esler dan Esler (1984) mengutip 
definisi dari The Commission on Science Education of The American Association 
for The Advancement of Science, bahwa keterampilan–keterampilan untuk 
melakukan kegiatan IPA dikategorikan menjadi 8 keterampilan proses dasar dan 
5 keterampilan proses terpadu. Keterampilan proses dasar meliputi keterampilan 
mengobservasi, mengklasifikasikan, mengukur, mengkomunikasikan, menginfersi, 
memprediksi, mengenal hubungan ruang dan waktu, serta mengenal hubungan–
hubungan angka. Keterampilan proses terpadu menjadi  dasar yang benar dalam 
membuat inferensi (kesimpulan berdasarkan hasil observasi) atau membuat 
hipotesis yang akan diuji dengan observasi yang lebih lanjut. 
Kegiatan yang dapat dilakukan yang berkaitan dengan kegiatan mengobservasi 
misalnya menjelaskan sifat–sifat yang dimiliki oleh benda–benda, sistem–sistem, 
dan organisme hidup. Sifat–sifat yang dimiliki ini dapat berupa tekstur, warna, 
bau, bentuk, ukuran, dan lain–lain. Contoh yang lebih konkret, seorang guru 
sering membuka pelajaran dengan melontarkan kalimat Tanya seperti berikut. 
Apa yang engkau lihat ? Atau Bagaimana rasa, bau, bentuk, atau tekstur…..? atau 
mungkin guru menyuruh siswa untuk menjelaskan suatu kejadian secara 
menyeluruh sebagai suatu pendahuluan dari suatu diskusi. Para siswa diingatkan 
untuk membedakan antara mengobservasi dan menginferensi.  
Contoh kegiatan lain yang menekankan pada kegiatan mengobservasi adalah 
siswa mengobservasi bermacam–macam hewan yang memiliki cara berpindah 
dari satu tempat ke tempat lainnya yang berlainan. Bath (1995) memberikan 
contoh suatu pembelajaran yang melatih keterampilan proses dengan 
menggunakan berbagai macam objek yang dikenal dan ditemukan oleh siswa 
dalam kehidupan sehari–hari, yaitu berbagai jenis buah–buahan.  
Untuk itu maka sekarang coba  kembangkan suatu pembelajaran serupa 
pembelajaran serupa yang menggunakan buah–buahan yang ada di sekitar , 
misalkan dengan menggunakan buah–buahan seperti mangga, jeruk Pontianak 
atau jeruk Medan, jambu kelutuk, jambu air, pepaya, dan sebagainya. 
Pembelajaran di atas merupakan kegiatan mengobservasi dengan menggunakan 
indera penglihatan; selanjutnya coba kembangkan dengan menggunakan indera–
indera lainnya seperti indera perasa, pembau, pengecap, dan pendengar. Untuk 



penggunaan indera pendengar misalnya saja bagaimana bunyinya jika buah itu 
kita gigit dan kunyah. Untuk semua pembelajaran yang  modifikasi, daftar isian 
yang telah digunakan dalam menuliskan sifat/karakteristik melalui indera 
penglihat dapat digunakan. Kegiatan mengobservasi terkait pula dengan kegiatan 
membandingkan dan membedakan serta melihat perubahan. Untuk itu coba pula  
kembangkan pembelajaran yang melibatkan kegiatan tersebut. 
bbbb.... Keterampilan MengklasifikasiKeterampilan MengklasifikasiKeterampilan MengklasifikasiKeterampilan Mengklasifikasi    

Keterampilan mengklasifikasi menurut Esler dan Esler (1984) merupakan 
keterampilan yang dikembangkan melalui latihan-latihan mengkategorikan 
benda-benda berdasarkan pada sifat-sifat benda-benda tersebut. Menurut 
Abruscato (1988) mengklasifikasi merupakan proses yang digunakan para 
ilmuwan untuk menentukan golongan benda- benda atau kegiatan-kegiatan. 
Sedangkan Carin (1992) menyatakan bahwa mengklasifikasi adalah mengatur 
atau membagi objek, kejadian, atau informasi tentang objek ke dalam kelas 
menurut metode atau sistem tertentu. Skema klasifikasi digunakan dalam IPA 
(juga pada ilmu–ilmu lainnya) untuk mengidentifikasi benda atau kejadian dan 
untuk memperlihatkan persamaan, perbedaan, dan hubungan–hubungannya. 
Bentuk-bentuk yang dapat dilakukan untuk melatih keterampilan ini misalnya 
memilih bentuk-bentuk kertas, yang berbentuk kubus, gambar–gambar hewan, 
daun–daun, atau kancing–kancing berdasarkan sifat umumnya. Contoh 
konkretnya, guru dapat memberikan benda–benda untuk dikelompokkan 
berdasarkan sifat–sifat benda tersebut. Sistem–sistem klasifikasi berbagai 
tingkatan dapat dibentuk dari gambar- gambar hewan dan tumbuhan (yang 
digunting dari majalah) dan menempelkannya pada papan bulletin sekolah atau 
papan pajangan di kelas. 
cccc.... Keterampilan MengukurKeterampilan MengukurKeterampilan MengukurKeterampilan Mengukur    

Keterampilan mengukur menurut Esler dan Esler (1984) dapat dikembangkan 
melalui kegiatan–kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan satuan–satuan 
yang cocok dari ukuran panjang, luas, isi, waktu, berat, dan sebagainya. 
Abrucasto (1988) menyatakan bahwa mengukur adalah suatu cara yang kita 
lakukan untuk mengukur observasi. Sedangkan menurut Carin (1992) mengukur 
adalah membuat observasi kuantitatif dengan membandingkannya terhadap str 
yang konvensional atau str nonkonvensional. 
Keterampilan dalam mengukur memerlukan kemampuan untuk menggunakan 
alat ukur secara benar dan kemampuan untuk menerapkan cara penghitungan 
dengan menggunakan alat–alat ukur. Pada langkah pertama proses mengukur 
lebih menekankan pada pertimbangan dan pemilihan instrumen (alat) ukur yang 
tepat untuk digunakan dan menentukan perkiraan suatu ukuran objek tertentu 
sebelum melakukan pengukuran dengan suatu alat ukuran objek tertentu 
sebelum melakukan pengukuran dengan suatu alat ukur untuk mendapatkan 
ukuran yang tepat. Misalkan, siswa diajarkan untuk mengetahui bahwa mengukur 
berat menggunakan timbangan dan mengukur panjang menggunakan mistar 
atau pita ukur. Siswa diajarkan pula untuk memperkirakan ukuran suatu objek 
sebelum melakukan pengukuran dengan alat ukur tertentu. 
Kebiasaan mengukur secara tepat dapat dikembangkan bila guru menunjukkan 
bahwa dia menghargai kebiasaan itu sebagai bagian dari sifatnya. Siswa dapat 
diajarkan bahwa rata- rata dari beberapa kali pengukuran merupakan cara 
terbaik untuk mengukur secara tepat. 



Bath (1992) telah mengembangkan berbagai contoh kegiatan pembelajaran yang 
berkaitan dengan keterampilan mengukur, seperti mengukur panjang, luas, 
volume, massa, dan suhu, serta mengukur secara kualitatif dan kuantitatif.  
dddd.... Keterampilan BerkomunikasiKeterampilan BerkomunikasiKeterampilan BerkomunikasiKeterampilan Berkomunikasi    

Menurut Abruscato (1988) mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil 
pengamatan yang berhasil dikumpulkan atau menyampaikan hasil penyelidikan. 
Keterampilan mengkomunikasikan, menurut Esler dan Esler (1984), dapat 
dikembangkan dengan menghimpun informasi dari grafik atau gambar yang 
menjelaskan benda-benda serta kejadian-kejadian secara rinci. 
Mengapa keterampilan mengkomunikasikan perlu dikembangkan ? telah kita 
ketahui bersama bahwa komunikasi merupakan hal yang penting untuk semua 
usaha manusia. Komunikasi yang jelas dan tepat merupakan dasar untuk semua 
kegiatan ilmiah. Ilmuan mengkomunikasikan sesuatu secara lisan ataupun secara 
tertulis, dapat dengan menggunakan diagram, peta, grafik, persamaan 
metematika, dan berbagai peragaan visual. Kemampuan untuk memilih 
penjelasan yang tepat tentang  benda, organisme, dan kejadian merupakan 
dasar untuk komunikasi lisan dan tertulis secara efektif. 
Kegiatan untuk keterampilan ini dapat berupa kegiatan membuat dan 
menginterprestasikan informasi dari grafik, charta, peta, gambar, dan lain-lain. 
Misalkan, para siswa dilatih untuk mengembangkan keterampilan 
mengkomunikasikan deskripsi benda-benda dan kejadian-kejadian tertentu 
secara rinci. Penjelasan yang disampaikan oleh siswa haruslah cukup jelas dan 
dapat memungkinkan siswa lain (yang mendengar) dapat mengidentifikasi 
benda-benda dan kejadian-kejadian yang sedang dijelaskan.  
Bagaimana mengembangkan suatu kegiatan pembelajaran yang melatih 
keterampilan mengkomunikasikan tentang objek atau kejadian ? tentu  dapat 
mengembangkannya dengan salah satu contoh kegiatan yang ditulis diatas 
terutama yang berkaitan dengan materi kurikulum dikelas berapa  mengajar. 
eeee.... Keterampilan MenginferensiKeterampilan MenginferensiKeterampilan MenginferensiKeterampilan Menginferensi    

Keterampilan mengiferensi menurut Esler dan Esler (1984) dapat dikatakan juga 
sebagai keterampilan membuat kesimpulan sementara. Menurut Abruscato 
(1992) mengiferensi/menduga/menyimpulkan secara sementara adalah 
menggunakan logika untuk membuat ksimpulan dari apa yang  kita observasi. 
Carin (1992) mengemukakan bahwa menginferensi adalah membuat kesimpulan 
didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh observasi. 
Inferensi adalah membuat kesimpulan sementara yang terkait dengan adanya 
dugaan-dugaan. Membuat dugaan-dugaan valid berdasarkan observasi yang 
didapat merupakan keterampilan penting untuk belajar secara inkuiri. Latihan 
inkuiri memerlukan siswa untuk memperhatikan sesuatu dibalik informasi yang 
tampak untuk menginferensi hubungan-hubungan baru. 
Para ahli menekankan bahwa perlu pula memperhatikan kemempuan untuk 
membedakan antara observasi dan inferensi. Perlu diperhatikan bahwa observasi 
merupakan suatu pengalaman yang didapatkan melalui pancaindra, sedangkan 
inferensi merupakan penjelasan dari suatu hasil observasi. Hendaknya kita yakin 
bahwa dapat membedakan antara mengobservasi dan menginferensi. 
Cobalah kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan keterampilan ini adalah 
menginferensi bahwa embun yang terjadi pada sebuah gelas yang dingin berasal 
dari udara, menginferensi sifat-sifat seekor hewan, menginferensi melalui 



observasi bahwa sustu cairan jernih yang tidak berwarna adalah air, 
menginferensi penyebab habisnya sebatang lilin yang dinyalakan. Satu contoh 
lagi yang cukup sederhana adalah dengan menyediakan es batu lalu siswa 
diminta untuk menyatakan penyebab (penyebabnya panas) mencairkan es batu 
yang ditaruh di dalam tempat yang berisi air. 
Bagaimana mengembangkan suatu kegiatan pembelajaran yang melatih 
keterampilan menginferensi objek atau kejadian? tentu anda dapat 
mengembangkannya dengan salah satu contoh kegiatan yang ditulis di atas 
terutama yang berkaitan dengan meteri kurikulum di kelas di mana  mengajar.  

ffff.... Keterampilan MemprediksiKeterampilan MemprediksiKeterampilan MemprediksiKeterampilan Memprediksi    

Memprediksi adalah meramal secara khusus tentang apa yang akan terjadi pada 
observasi yang akan datang (Abruscato, 1988) atau membuat prakiraan kejadian 
atau keadaan yang akan datang yang diharapkan akan terjadi (Carin, 1992). 
Keterampilan memprediksi menurut Esler dan Ester (1984) adalah keterampilan 
memperkirakan kejadian yang akan datang berdasarkan dari kejadian-kejadian 
yang terjadi sekarang, keterampilan menggunakan grafik untuk menyisipkan dan 
meramalkan terkaan-terkaan atau dugaan-dugaan. 
Jadi dapatlah dikatakan bahwa memprediksi sebagai menyatakan dugaan 
beberapa kejadian mendatang atas dasar suatu kejadian yang telah diketahui. 
Perlu diperhatikan bahwa prediksi didasarkan pada observasi, pengukuran, dan 
informasi tentang hubungan-hubungan antara variable yang diobservasi. Prediksi 
yang tidak didasarkan pada observasi hanya merupakan suatu terkaan, dan ini 
bukanlah yang diharapkan dalam kegiatan memprediksi pada keterampilan 
proses. 
Pembelajaran-pembelajaran dengan metode inkuiri yang meminta siswa mebuat 
dugaan-dugaan dan menguji dugaan-dugaan dengan eksperimen akan 
membantu mengembangkan keterampilan proses untuk memprediksi.  
Kegiatan lain untuk melatih kegiatan ini adalah mermprediksi berapa lama (dalam 
menit atau detik) lilin yang menyala akan tetap menyala jika kemudian ditutup 
dengan toples (dalam berbagai ukuran) yang ditelungkupkan, memprediksi 
seberapa jauh (dalam meter, dm, dan cm) sebuah benda akan berhenti jika 
benda tersebut digelindingkan atau digerakan dari berbagai ketinggian. 
gggg.... Keterampilan Mengenal Hubungan Ruang dan WaktuKeterampilan Mengenal Hubungan Ruang dan WaktuKeterampilan Mengenal Hubungan Ruang dan WaktuKeterampilan Mengenal Hubungan Ruang dan Waktu    

Keterampilan mengenal hubungan ruang dan waktu menurut Esler dan Ester 
(1984) meliputi keterampilan menjelaskan posisi suatu benda terhadap benda 
lainnya atau terhadap waktu atau keterampilan mebngubah bektu dan posisi 
suatu benda setelah beberapa waktu. Sedangkan menurut Abruscato (1988) 
menggunakan hubungan ruang-waktu merupakan keterampilan proses yang 
berkaitan dengan penjelasan-penjelasan hubungan-hubungan tentang ruang dan 
waktu beserta perubahan wahtu. Keterampilan ini penting karena semua benda 
menempati tempat dalam suatu ruang pada waktu tertentu. 
Proses ini dapat dipecah ke dalam bermacam-macam ketegori termasuk bentuk, 
arah, dan susunan yang berkaitan dengan ruang-waktu, gerak dan kecepatan, 
kesimetrisan, dan kecepatan perubahan. Kegiatan untuk melatih keterampilan ini 
termasuk kegiatan menamakan dan mengidentifikasi gambar-gambar geometris 
dua dan tiga dimensi, mengenal bentu-bentuk benda tiga dimensi dan 
bayangannya, membuat pernyataan tentang simetri dari benda-benda. 
Selanjutnya untuk membantu mengembangkan pengertian siswa terhadap 



hubungan waktu-ruang, seorang guru dapat memberikan pelajaran tentang 
pengenalan dan persamaan bentuk-bentuk dua dimensi (seperti segi empat, 
segitiga, lingkaran) dan bentuk-bentuk tiga dimensi (seperti kubus, prisma, 
elips). Seorang guru dapat menyuruh siswa menjelaskan posisinya terhadap 
sesuatu atau posisi orang lain atau posisi suatu benda. Seperti misalnya seorang 
siwa dapat menyatakan bahwa ia ada dalam baris ketiga bangku kedua dari kiri 
gurunya atau seorang siswa menyatakan bahwa sebuah lemari buku di dalam 
kelasnya terletak di bawah dan sekitar empat langkah ke kanan dari papan tulis. 
Seorang guru dapat menunjukkan kesimetrisan dari ruang (berdimensi tiga ) 
dibagi oleh bidang datar. Untuk ketegori yang berkaitan dengan waktu, siswa 
dapat diajarkan untuk menyebutkan waktu yang ditunjukkan oleh sebuah jam 
dan menjelaskan urutan-urutan waktu seperti siang  atau malam. Contoh 
kegiatan lain dapat dengan meminta siswa untuk mencoba menggambar garis 
atau bidang melalui benda tertentu (yang sebelum diperagakan seperti benda-
benda berbentuk lingkaran, segiempat, segitiga, atau berbentuk bola) untuk 
memperlihatkan apakah bagian-bagian yang berlawanan identik. Haruslah 
diperhatikan bahwa salah satu aspek sifat simetris adalah pengulangan ukuran 
dan bentuk dari satu bagian benda pada arah yang berlawanan. Bentuk contoh 
yang lain lagi, siswa disediakan cermin kecil dan sepotong buah apel atau jambu 
kelutuk (jambu batu) yang dibelah membujur. 
hhhh.... Keterampilan Mengenal Hubungan BilanganKeterampilan Mengenal Hubungan BilanganKeterampilan Mengenal Hubungan BilanganKeterampilan Mengenal Hubungan Bilangan----bilanganbilanganbilanganbilangan    

Keterampilan mengenal hubungan bilangan-bilangan menurut Ester dan Esler 
(1984) meliputi kegiatan menemukan hubungan kuantitatif di antara data dan 
menggunakan garis bilangan untuk membuat operasi aritmatika. Carin (1992) 
mengemukakan bahwa menggunakan angka adalah mengaplikasikan aturan-
aturan atau rumus-rumus matematik untuk menghitung jumlah atau menentukan 
hubungan dari pengukuran dasar. Menurut Abruscato (1988) menggunakan 
bilangan merupakan salah satu kemampuan dasar pada keterampilan proses. 
Kita memerlukan bilangan untuk menyatakan suatu ukuran, mengurutkan, dan 
mengklasifikasi benda-benda. Lamanya waktu pada kegiatan untuk 
menggunakan bilangan tergantung pada program matematika di sekolah. 
Perkembangan keterampilan siswa bertambah jika mereka bekerja pada proses 
ini yang mencakup pengindentifikasikan pasangan (set) dan bilangannya, 
pengurutan, penghitungan, penambahan, perkalian, pembagian, penghitungan 
rata-rata, penggunaan desimal, dan penggunaan puluhan. Garis bilangan dapat 
digunakan sebagai suatu cara grafik untuk mengajarkan bilangan positif dan 
negatif. 
Kegiatan yang dapat digunakan untuk melatih keterampilan ini adalah 
menentukan nilai dengan mengukur suatu rangkaian silinder, menggunakan garis 
bilangan untuk operasi penambahan dan perkalian. Latihan-latihan yang 
mengharuskan siswa untuk mengurutkan dan membandingkan benda-benda 
atau data berdasarkan faktor numerik membantu untuk mengembangkan 
keterampilan ini. Beberapa contoh pertanyaan yang membantu siswa agar 
mengerti tentang hubungan bilangan antara lain adalah: "berapa lebih jauhnya 
benda A dibandingkan dengan benda B ?" " Berapa derajat suhu tersebut turun 
dari -100C ke 200c. 
Contoh kegiatan lainnya, guru dapat mengajarkan perbandingan set (pasangan-
pasangan) dengan menggunakan benda-benda asli, seperti batu. Atau mengajak 



siswa mencoba menghitung waktu rata-rata yang diperlukan oleh 10cc es (10 

gram es) misalnya untuk mencair. 

 
6. Apa yang anda ketahui tentang pendekatan discovery?berikan contoh penerapannya 

dalam pembelajaran biologi! 
 

Jawab : 
Dalam pendekatan penemuan murid dibiarkan menemukan sendiri atau 
mengalami proses mental sendiri. Guru hanya membimbing dan memberikan 
pengarahan. Dalam pembelajaran IPA pendekatan penemuan ini sering 
digunakan. Dengan bimbingan guru siswa disuruh menemukan sendiri dimana 
kadal biasa bertempat tinggal. Berdasarkan percobaan sendiri siswa menemukan 
sendiri. Pelaksanaan di dalam pembelajaran dapat anda lakukan sebagai berikut: 
1. Guru mengajukan pertanyaan sebagai berikut : Benarkah logam akan memuai 

bila dipanaskan 
2. Murid diminta mengukur panjang berapa alat yang dibuat dari logam yang 

mereka miliki terlebih dahulu sebelum dipanaskan. 
3. Murid anda diminta untuk memanaskan tiga sampai empat alat yang mereka 

miliki yang terbuat dari logam, seperti peniti, jarum, kawat dan sebagainya. 
4. Murid diminta mengukur benda-benda logam yang sudah dipanasi tadi 
5. Betulkah ada perbedaan panjang logam sebelum dan sesudah dipanasi ? 
Perlu diketahui bahwa pendekatan penemuan ini memang sebaiknya dilakukan 
sendiri, jika berkelompok harus dilakukan dalam kelompok kecil, terdiri dari 3-5 
orang. 
Ada beberapa kebaikan pendekatan ini yaitu : 
1. Dengan menemukan sendiri, siswa akan lebih percaya pada diri sendri 
2. Memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan kemampuannya 

sendiri 
3. Dapat membangkitkan gairah belajar siswa 
4. Memberikan motivasi belajar siswa yang tinggi 
Di samping kelebihan yang dimiliki pendekatan ini kelemahannya juga ada yaitu :  
1. memakan waktu banyak,  
2. hanya sesuai untuk materi pelajaran yang bersifat pengertian saja 
3. kurang memperhatikan pembentukan sikap dan keterampilan 

4. Dapat membuat kabur materi yang sebenarnya 

 
 

===@@=== 


