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ABSTRACT 

The aims of this study is to  develop Instructional Materials Science Process Skills with the 

topic Momentum and Impulse in Class XI Senior High School,  to support learning activity in 

schools in terms of material aspects, presentation and language. This research applied 

Approach Research and Development which is done through a limited testing phase, by 

providing  assessment of teaching materials to the validators and respond questionare  to the 

students as the research instrument after the students accomplished their learning. The results 

indicated that the validity of each aspect of teaching materials of science process skills with 

the subject matter are momentum and impulse in class XI Senior High School is in good 

category, where the  aspects of the material’s mean is 3.17, the mean for the presentation 

aspect is 3.25 and the mean of language is 3.37. Moreover, the students gave good respond  

to the teaching materials provided. This respond proved by the results of the students’ mean, 

3.55. Based on these results, the teaching materials which is developed in this study is fit for 

use to support learning activities at class. 

Keywords: Learning Material, Students’ Respond, Validity, Process Skills, Momentum and 

Impulse 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Bahan Ajar Keterampilan Proses Sains 

dengan Materi Pokok Momentum dan Impuls yang diterapkan untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran di Kelas XI SMA, ditinjau dari aspek materi, penyajian dan bahasa. Penelitian 

ini menerapkan pendekatan Research and Development yang dilakukan sampai tahap uji 

terbatas, dengan cara memberikan instrument penelitian yaitu angket penilaian bahan ajar 

kepada validator dan angket respon siswa setelah melasanakan pembelajaran kepada siswa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa validitas masing-masing aspek bahan ajar 

keterampilan proses sains dengan materi pokok momentum dan impuls pada kelas XI SMA 

berkategori baik,dimana rerata untuk aspek materi 3,17, rerata  aspek penyajian 3,25,dan 

rerata aspek bahasa 3,37. Selanjutnya, siswa memberi respon yang baik terhadap bahan ajar 

yang diberikan. Hal ini terlihat dari hasil rerata respon siswa secara keseluruhan yaitu sebesar 

3,55. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,  bahan ajar yang dikembangkan layak 

digunakan sebagai pendukung kegiatan pembelajaran di kelas. 

 
Kata kunci: Bahan ajar, Respon Siswa, Validitas, Keterampilan proses, Momentum dan   

Impuls 
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PENDAHULUAN 

Belajar menurut pandangan konstruktivistik adalah lebih sekedar mengingat. 

Seseorang yang memahami dan mampu menerapkan pengetahuan yang telah 

dipelajari mereka harus mampu memecahkan masalah sendiri, menemukan 

(discovery) sesuatu untuk dirinya sendiri dan berkutat dengan berbagai gagasan. Inti 

sari teori konstruktivisme adalah bahwa siswa harus menemukan dan 

mentransformasikan informasi kompleks kedalam dirinya sendiri (Lepiyanto, 2011).  

Pada kurikulum 2004, salah satu standar kompetensi yang dikembangkan 

untuk mata pelajaran sains di SD, fisika di SMP dan SMA adalah kemampuan 

melakukan kerja ilmiah. Kemampuan itu dapat dikembangkan melalui pengalaman 

langsung dengan melakukan penyelidikan atau percobaan sains dimana penyelidikan 

atau percobaan dapat melatih siswa untuk memperoleh keterampilan proses. Dalam 

 pembelajaran sains, proses sains harus dikembangkan pada siswa sebagai 

pengalaman yang bermakna. Dimana sains dipandang dari dua dimensi, yaitu dimensi 

produk dan dimensi proses (Nur dalam Anwar, 2008). Dengan demikian pemahaman 

konsep sains tidak hanya mengutamakan hasil saja, melainkan proses untuk 

mendapatkan konsep tersebut juga sangat penting dalam membangun pengetahuan 

siswa. Keterampilan proses sains dan sikap ilmiah memiliki peran yang penting 

dalam menemukan konsep sains. Dengan terampilnya menerapkan proses sains 

dalam setiap kegiatan pembelajaran, maka siswa dapat  membangun gagasan baru 

sewaktu mereka berinteraksi dengan suatu gejala. Pembentukan gagasan dan 

pengetahuan siswa ini tidak hanya bergantung pada karakteristik objek, tetapi juga 

bergantung pada bagaimana siswa memahami objek atau memproses informasi 

sehingga diperoleh dan dibangun suatu gagasan baru (Rudy, 2011). 

Tujuan pengajaran keterampilan proses sains adalah sebagai proses untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir siswa, sehingga siswa bukan hanya mampu dan 

terampil dalam bidang psikomotorik serta sekedar ahli menghafal. Guru tidak 

mengharapkan setiap siswa akan menjadi ilmuan, melainkan dapat mengemukakan 

ide bahwa memahami sains sebagian bergantung pada kemampuan memandang dan 

bergaul dengan alam menurut cara-cara seperti yang diperbuat oleh ilmuan. Dalam 

pembelajaran IPA, keterampilan-keterampilan proses sains adalah keterampilan-

keterampilan yang dipelajari siswa saat mereka melakukan inkuiri ilmiah. Hasil 

penelitian Schlenker menunjukkan bahwa latihan inkuiri dapat meningkatkan 

pemahaman sains, produktif dalam berpikir kreatif, dan siswa menjadi terampil dalam 

memperoleh dan menganalisis informasi (Joyce & Weil dalam Trianto, 2007), untuk 

melaksanakan pendekatan keterampilan proses kepada peserta didik, maka kegiatan 

tersebut harus mengamati kepada pembangkitan kemampuan dan keterampilan 

mendasar baik mental, fisik maupun sosial menurut Funk dalam Dimyati (2006).   

Para ilmuwan menggunakan berbagai macam keterampilan proses, bukan 

hanya satu metode ilmiah tunggal. Keterampilan-keterampilan proses tersebut adalah 

pengamatan, pengklasifikasian, penginferensian, peramalan, pengkomunikasian, 
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pengukuran, penggunaan bilangan, pengintepretasian data, melakukan eksperimen, 

pengontrolan variabel, perumusan hipotesis, pendefinisian secara operasional, dan 

perumusan model (Nur dalam Anwar, 2008). Dalam kegiatan belajar strategi 

pembelajaran yang dapat diterapkan adalah strategi pembelajaran inkuiri. Strategi 

pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada 

proses berpikir dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang 

dipertanyakan (Sanjaya, 2010).  

Pada sebagian sekolah bahan ajar keterampilan proses sains belum ada 

diberikan pada saat kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Walaupun ada, terkadang 

bahan ajar tersebut belum sesuai dengan standar pendidikan di darah tersebut. 

Semiawan (1992) mengemukakan 4 alasan yang mendasari bahwa keterampilan  

proses sains perlu diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar yaitu: (1) 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung semakin cepat sehingga 

tidak mungkin lagi guru mengajarkan semua konsep dan fakta pada siswa. (2) 

Adanya kecenderungan bahwa siswa lebih memahami konsep-konsep yang rumit dan 

abstrak jika disertai dengan contoh yang konkret. (3) Penemuan dan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bersifat mutlak 100%, tapi bersifat relatif. (4) 

Dalam proses belajar mengajar, pengembangan konsep tidak terlepas dari 

pengembangan sikap dan nilai dalam diri anak didik.  

Untuk menerapkan keterampilan proses sains dalam kegiatan pembelajaran 

dan membantu siswa berlatih keterampilan proses sains pada materi Momentum dan 

Impuls diperlukanlah sebuah bahan ajar yang memuat tentang keterampilan proses 

sains tersebut, karena bahan ajar juga merupakan hal yang dapat membantu dalam 

mencapai ketuntasan belajar. Bahan ajar diharapkan dapat mengurangi 

ketergantungan pada guru dan membiasakan belajar mandiri, bahan ajar yang dapat 

diberikan kepada siswa untuk mencapai ketuntasan  hasil belajar dapat berupa Hand 

outs, lembar kerja siswa, buku ajar dan lain sebagainya. Karena proses sains belum 

secara maksimal diterapkan, diharapkan bahan ajar proses sains mampu membantu 

siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga peserta didik mampu mencapai 

kompetensi yang telah ditetapkan.  

 
METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan instrumen penelitian yaitu angket penilaian 

bahan ajar keterampilan proses materi pokok Momentum dan Impuls untuk kelas XI 

SMA yang terdiri dari aspek materi, penyajian dan bahasa yang diisi oleh 4 validator 

serta angket respon siswa yang diberikan setelah melaksanakan pembelajaran kepada 

siswa yang diisi oleh 10 orang siswa. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif, yakni dengan cara menghitung total skor dari setiap aspek indikator bahan 

ajar. Penilaian bahan ajar dilakukan menggunakan skala dengan skor 1 sampai 
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dengan 4, dimana skor 1 berkategori tidak baik, skor 2 berkategori kurang baik, skor 

3 berkategori baik dan skor 4 berkategori sangat baik. Serta kategori validitas dan 

respon siswa untuk setiap aspek adalah 3,5-4,0 kategori sangat baik, 3,0-3,4 kategori 

baik, 2,5-2,9 kategori kurang baik dan < 2,5 kategori tidak baik.  

Bahan ajar keterampilan proses sains materi pokok Momentum dan Impuls  

Kelas XI SMA dikatakan valid  jika: skor rerata penilaian setiap aspek bahan ajar 

oleh validator berkategori “Baik” atau “Sangat Baik” dan respon siswa pada setiap 

indikator bahan ajar  berkategori “Setuju” atau “Sangat Setuju”. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan bahan ajar keterampilan proses  

sains materi pokok Momentum dan Impuls yang layak digunakan sebagai pendukung 

kegiatan belajar mengajar di sekolah yang dikembangkan menggunakan standar 

penilaian buku ajar sains yang dikemukakan dalam Pusat Perbukuan Depdiknas 

(2003). Untuk melihat kelayakan bahan ajar keterampilan proses sains materi pokok 

Momentum dan Impuls ini diperoleh data dari validator dan data uji terbatas atau 

respon siswa terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan. 

  

1. Data Hasil Pengujian Validasi Bahan Ajar oleh Validator. 

 

Bahan ajar yang dikembangkan divalidasi sebanyak 2 kali oleh 4 validator, 

Aspek yang dinilai pada bahan ajar yang dikembangkan adalah aspek isi atau 

materi, aspek penyajian dan aspek bahasa. Hasil validasi yang diberikan oleh 

validator dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1.Hasil  Validasi Bahan Ajar pada Aspek Materi, Penyajian dan Bahasa 

No Aspek yang Dinilai 

Penilaian Validator 

Validasi Pertama Validasi Kedua 

Rerata Kategori Rerata Kategori 

1 Validitas isi atau materi 2,75 KB 3,17 B 

2 Validitas penyajian 2,99 KB 3,25 B 

3 Validitas bahasa 3,18 B 3,37 B 
 

 Hasil validasi pertama dan kedua bahan ajar yang diberikan oleh para 

validator  jika disajikan dalam bentuk grafik, dapat dilihat pada grafik di bawah ini, 

dimana hasil validasi mengalami kenaikan. 
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Gambar 1. Grafik Penilaian Validator 

 

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa rerata pada aspek isi 

dan materi untuk validasi pertama 2,75 dengan kategori kurang baik. Hasil tersebut 

belum dapat dikatakan valid. Bedasarkan standar penilaian buku ajar sains 

(Depdiknas, 2003) indikator yang dapat melatih keterampilan proses siswa pada 

aspek isi dan materi adalah materi meransang siswa untuk mencari tahu yang 

mencakup keterampilan proses merumuskan masalah, melakukan pengamatan serta 

menganalis dan menyajikan hasil pengamatan. Setelah validasi pertama penulis 

melakukan revisi, dan mengolah kembali materi pelajaran sesuai standar penilaian . 

Pada tahap ini, penulis mengurangi satu indikator penilaian menjadi tujuh indikator, 

karena indikator tersebut dapat dinilai oleh para validator, jika indikator tersebut 

diajarkan secara langsung kepada siswa.  Pada validasi kedua diperoleh hasil yang 

lebih baik dari validasi pertama, yang mana rerata tiap indikatornya berkisar antara 

3,00 – 3,50 dimana 3 indikator berkategori sangat baik dan 4 indikator berkategori 

baik, dan rerata secara keseluruhan  meningkat menjadi 3,17 dengan kategori baik.  

Pada aspek penyajian rerata pada validasi pertama 2,99 dengan kategori 

kurang baik. Hasil tersebut belum dapat dikatakan valid karena masih ada indikator 

yang bernilai 2. Salah satu keterampilan proses yang terkait pada aspek penyajian 

adalah keterampilan berkomunikasi, hal ini juga diteliti oleh Gebi (2005), dimana 

pada penelitiannya keterampilan berkomunikasi belum dapat dikembangkan dengan 

baik, sehingga perlu dilatihkan kembali. Keterampilan berkomunikasi penting untuk 

dikembangkan terutama dalam memberikan penjelasan dari pernyataan yang dibuat 

siswa. Berdasarkan standar penilaian buku ajar sains, pada aspek penyajian indikator 

yang dapat melatih keterampilan proses siswa adalah (1) penyajian  

mempertimbangkan kebermaknaan dan kebermanfaatan, keterampilan proses yang 

dilatih pada indikator tersebut adalah keterampilan proses menerapkan kemudian (2) 

indikator melibatkan siswa secara aktif, mengembangkan proses pembentukan 

pengetahuan juga dapat melatih dan mengembangkan keterampilan proses, misalnya 

melatih keterampilan mengkomunikasikan hasil kerja kelompok atau keterampilan 

berkomunikasi.  
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Setelah validasi pertama, penulis melakukan revisi dan mengolah kembali 

aspek penyajian sesuai standar penilaian dan saran dari validator. Pada tahap ini, 

penulis mengurangi satu indikator penilaian menjadi lima indikator, karena indikator 

tersebut dapat dinilai oeh para validator, jika indikator tersebut diajarkan secara 

langsung kepada siswa.  Pada validasi kedua diperoleh hasil yang lebih baik dari 

validasi pertama, yang mana rerata tiap indikatornya berkisar antara 3,00 – 3,50 

dimana 1 indikator berkategori sangat baik dan 4 indikator berkategori baik, dan 

rerata secara keseluruhan  meningkat menjadi 3,25.  

Pada aspek bahasa nilai rerata pada validasi pertama secara keseluruhan 

adalah 3,18 dengan kategori baik. Namun pada validasi pertama terdapat 

permasalahan yaitu masih terdapat penulisan yang belum sesuai dengan aturan 

penulisan bahasa yang baik dan  benar seperti kesesuaian gambar dan persamaan. 

Setelah validasi 1 penulis melakukan revisi, dan mengolah kembali data validitas  

bahan ajar sesuai standar penilaian aspek bahasa. Hasil validasi kedua dari validator  

setelah penulis melakukan revisi bahan ajar berkategori baik pada aspek bahasa 

dengan rata-rata keseluruhan 3,37. 

 
 

2. Data hasil ujicoba terbatas 

 

Uji  coba disesuaikan dengan penggunaan perangkat, sebagai contohnya adalah 

bahan ajar digunakan untuk mengajar kepada siswa yang akan membutuhkan 

perangkat tersebut. Tujuan ujicoba adalah untuk melihat keberterimaan perangkat 

pembelajaran (Asikin, 2011) . Respon siswa merupakan salah satu faktor penting 

yang ikut menentukan keberhasilan belajar sains. Angket diberikan untuk mengetahui 

respon siswa terhadap bahan ajar setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hasil 

uji coba terbatas yang diberikan oleh 10 orang siswa diperoleh data dengan skor 

rerata tiap indikator berkisar antara 3,30-3,90 dengan kategori setuju dan sangat 

setuju, rerata indikator secara keseluruhan adalah 3,53 dengan kategori sangat setuju. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari respon siswa terhadap bahan ajar keterampilan 

proses sains materi pokok Momentum dan Impuls, bahan ajar ini layak digunakan 

sebagai media belajar. Hasil respon siswa secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 

2. 

 

Tabel 2. Hasil Angket Respon Siswa 

No Aspek yang Dinilai 
Respon Siswa 

Rerata Kategori 

1 Uraian Materi yang Disajikan Mudah Dipahami 3,5 SS 

2 

Materi yang Disajikan Sesuai dengan  Keadaan Sehari-

hari 3,7 S 

3 

Materi Memuat Contoh yang Nyata, Latihan Soal dan  

Pembahasannya 3,9 SS 

4 Penyajian Tabel Dalam Bahan Ajar Sudah Jelas 3,4 SS 
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5 Penyajian Gambar Dalam Bahan Ajar Sudah Jelas 3,4 S 

6 Bahan Ajar Memuat Kunci Jawaban 3,8 S 

7 

Bahasa yang Digunakan Sudah Umum dan Mudah 

Dimengerti 3,4 SS 

8 

Kalimat yang Disajikan Jelas dan Tidak Terlalu 

Panjang 3,3 S 

 

Rerata 3.55 SS 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bahan ajar keterampilan proses yang  telah divalidasi oleh para pakar 

menghasilkan rerata pada aspek isi atau materi 3,17, aspek  penyajian 3,25 dan aspek 

bahasa 3,37, dengan kategori baik untuk ketiga aspek. Sedangkan respon siswa 

terhadap indikator-indikator bahan ajar ini adalah berkisar antara 3,30 – 3,90 dan 

rerata secara keseluruhan adalah 3,53 dengan kategori sangat setuju. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan ajar keterampilan proses 

sains materi pokok Momentum dan Impuls untuk kelas XI SMA yang dikembangkan 

layak digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.  

Untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan penelitian ini dilaksanakan 

pada proses belajar mengajar sehingga  dapat dilihat pengaruhnya pada hasil belajar 

siswa, serta menampakkan indikator untuk mengukur atau menilai keterampilan 

proses. 
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