
1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut kita untuk memiliki 

sumber daya yang cerdas dan terampil, yang hanya akan terwujud jika setiap anak 

bangsa memiliki kemampuan berpikir dan mampu memecahkan masalah dengan 

baik. Kemampuan tersebut dapat diperoleh antara lain melalui pelajaran ilmu 

pengetahuan alam. 

IPA berkaitan dengan cara mencari tahu (inquiry) tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya sebagai penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga 

merupakan suatu penemuan (Depdiknas, 2006). Begitupun menurut Sund 

&Trowbridge (1973) bahwa IPA adalah batang tubuh dari pengetahuan dan proses.  

Batang tubuh adalah produk dari pemecahan suatu masalah. Dasar filosofi dari IPA 

dapat dibedakan berdasarkan pendekatan yang digunakan untuk menemukan 

pengetahuan. IPA didasarkan pada data empiris yang diperoleh dari observasi 

fenomena alam 

Puskur (2007) menyatakan bahwa IPA pada hakikatnya  meliputi empat 

unsur, yaitu: (1) produk  meliputi  sekumpulan pengetahuan yang terdiri dari fakta-

fakta, konsep dan prinsip-prinsip IPA.; (2) proses meliputisegala kegiatan yang 

dilakukan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh ilmuan untuk menghasilkan produk; (3) 
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aplikasi meliputi penerapan metode atau kerja ilmiah dan konsep IPA dalam 

kehidupan sehari-hari; (4) sikap meliputi  sikap tertentu yang diambil dan 

dikembangkan oleh ilmuwan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dalam proses 

pembelajaran IPA, keterlibatan keempat unsur ini diharapkan dapat mendorong 

peserta didik dalam  memiliki kemampuan pemecahan masalah dengan metode 

ilmiah, dan meniru cara ilmuwan bekerja dalam menemukan fakta baru.  

Berdasarkan  Field Study (Asbullah, 2004), ditemukan bahwa pembelajaran 

sains di SMA masih kurang  bervariasi, karena guru cenderung menggunakan 

pendekatan ekspositori (teacher center), dan siswa cenderung pasif serta hanya 

menerima apa yang disampaikan guru. Pada umumnya pembelajaran sains di 

Indonesia masih menekankan tingkat hafalan dari sekian banyak materi atau pokok 

bahasan tanpa diikuti dengan pemahaman yang bisa diterapkan siswa ketika 

berhadapan dengan situasi nyata dalam kehidupannya. Pembelajaran sains masih 

didominasi oleh penggunaan metode ceramah, aktivitas siswa hanya mendengarkan 

penjelasan guru dan mencatat hal-hal yang dianggap penting.  Sehingga dengan 

demikian, siswa hanya mempelajari sains sebagai produk. Sains sebagai proses, 

sikap, dan aplikasi belum sepenuhnya tersentuh dalam pembelajaran. Hal ini 

berdampak kepada rendahnya rata-rata hasil belajar sains siswa dibandingkan dengan 

mata pelajaran lain kecuali matematika (Sardjono, 2000). 

Literasi sains peserta didik Indonesia masih berada pada tingkatan rendah, hal 

ini disebabkan karena kondisi pembelajaran sains yang masih teacher centered dan 

masih jarangnya pembelajaran yang melibatkan proses penyelidikan (inkuiri). 
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Padahal menurut standar pengajaran sains, perencanaan pembelajaran sains harus 

berdasarkan penyelidikan (Anonim, 2007), pembelajaran IPA (sains) harus 

menekankan pada penguasaan kompetensi melalui serangkaian proses ilmiah 

(Depdiknas, 2006), demikian juga menurut Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BNSP) (2006), pembelajaran sains sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah 

(scientific inquiry) , sehingga dapat menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan 

bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek kecakapan hidup, oleh 

karena itu pembelajaran IPA di sekolah diharapkan menekankan pada pembelajaran 

melalui penggunaan dan pengembangan kemampuan inkuiri dan sikap ilmiah. 

Begitupun dengan data hasil tes PISA Nasional 2006 yang dilakukan dengan oleh 

Firman (2007), bahwa capaian literasi peserta didik rendah dengan rata-rata sekitar 

32% untuk keseluruhan aspek, yang terdiri atas 29% untuk konten, 34% untuk proses, 

dan  32% untuk konteks, juga terdapat keragaman antar propinsi yang relatif rendah 

dari tingkat literasi sains peserta didik Indonesia.  

Anggraeni (2006), menyatakan bahwa kelemahan literasi sains siswa sekarang 

ini ditengarai karena mereka belum memiliki kesempatan yang cukup dalam 

berinkuiri karena gurunya sendiri tidak paham dan tidak mampu untuk melakukan 

proses inkuiri. Lemahnya kemampuan guru-guru terutama guru biologi dalam 

melaksanakan pembelajaran biologi berbasis inkuiri karena kurangnya pengalaman 

baik ketika belajar biologi di perguruan tinggi maupun pengalaman melakukan 

penelitian ilmiah dalam bidang biologi.  Hasil penelitian terhadap guru-guru yang 

terbina di dalam kegiatan Lesson study di Sumedang menunjukkan bahwa guru 
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biologi masih lemah dalam merencanakan pembelajaran yang bersifat investigatif hal 

ini terbukti dari pertanyaan yang diajukan pada saat pembelajaran (Anggraeni, 2009). 

Demikian juga dengan calon guru biologi masih lemah mengajukan pertanyaan yang 

bersifat investigatif apalagi yang bersifat inkuiri (Anggraeni, dkk. 2007).    

Sikap dan jiwa meneliti atau jiwa menjadi seorang sainstis perlu ditumbuhkan 

di dalam diri guru sehingga baik meneliti atau mengajak berinvestigasi pada siswa 

menjadi kebiasaan yang mudah dilakukan. Keterampilan-keterampilan yang 

diperlukan untuk menjadi seorang saintis pun perlu dikembangkan pada diri seorang 

guru biologi, yang mencakup keterampilan mengajukan pertanyaan, merumuskan 

hipotesis, merencanakan percobaan, mengidentifikasi variabel percobaan, 

menginterpretasi data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil 

(Anggraeni, 2006).  

Sejalan dengan hal itu, Schwab (dalam Chiapetta & Koballa, 2010) 

mengemukakan bahwa mengingat pentingnya inkuiri dalam mengajar sains, guru 

sains harus memahami ide ini dalam rangka memajukan literasi sains. Untuk alasan 

ini, Schwab mengusulkan bahwa kita harus membantu siswa untuk menyadari 

bagaimana ilmuwan menafsirkan informasi dan membentuk gagasan, begitupun pada 

buku-buku teks dan guru sains, seharusnya bukan hanya sekedar menyajikan fakta-

fakta dan hasil penyelidikan ilmiah, tetapi mereka harus menunjukkan bagaimana 

produk ini dihasilkan oleh para ilmuwan, bagaimana tubuh pengetahuan tumbuh dan 

bagaimana konsep-konsep baru terjadi. 
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Dari paparan diatas terlihat bahwa guru merupakan ujung tombak dalam suatu 

proses pembelajaran. Dimana kemampuan guru memiliki peranan penting terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa dan kualitas  proses pembelajaran (Widodo et al., 

2006). Dengan demikian peningkatan kompetensi guru dalam melangsungkan 

pembelajaran menjadi sangat penting. 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yang tercantum dalam 

konteks pendidikan nasional, UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, PP No 

74 tahan 2008 tentang guru, Permendiknas No 16 tahun 2007 menyatakan bahwa 

kualifikasi akademik guru   memiliki empat kompetensi yang terdiri atas kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. 

Kemampuan guru biologi untuk mengembangkan metode ilmiah, sikap ilmiah, dan 

pemanfaatan metode inkuiri dalam proses pembelajaran merupakan bagian integral 

dari kompetensi profesional yang wajib dimilikinya. Oleh karena itu, penelitian 

tentang  kemampuan inkuiri guru dan sikap ilmiah guru biologi dalam melakukan 

inkuiri ilmiah sangat penting untuk diteliti karena melalui kegiatan inkuiri ilmiah 

guru biologi dapat mengembangkan kemampuannya dalam melakukan inkuiri atau 

penyelidikan ilmiah. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini adalah : “ Bagaimanakah Peningkatan Kemampuan Inkuiri Dan 



6 

 

 

Sikap Ilmiah Guru Biologi SMA Di Kota Bandung Setelah Melaksanakan 

Kegiatan Inkuiri Ilmiah? “ 

Untuk menjawab permasalahan di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peningkatan kemampuan inkuiri guru biologi SMA di kota 

Bandung setelah melaksanakan  kegiatan inkuiri ilmiah? 

2. Bagaimanakah peningkatan sikap ilmiah guru biologi SMA di kota Bandung 

setelah melaksanakan kegiatan  inkuiri ilmiah? 

3. Bagaimanakah tanggapan dan kendala guru biologi SMA di kota Bandung setelah  

melaksanakan inkuiri ilmiah? 

 
C. Batasan Masalah 

Untuk menjaga agar penelitian ini tidak terlalu meluas dan menyimpang, maka 

peneliti membatasi masalah pada penelitian ini dengan batasan sebagai berikut: 

1. Kemampuan inkuiri dan sikap ilmiah guru yang diamati adalah kemampuan dan 

sikap ilmiah guru Biologi SMA setelah  mengikuti kegiatan  inkuiri ilmiah. 

2. Indikator kemampuan inkuiri guru yang diukur yaitu kemampuan guru dalam 

merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merencanakan dan melaksanakan 

suatu penyelidikan sederhana, mengumpulkan data hasil percobaan dan 

mengkomunikasikan prosedur dan hasil penyelidikan (NRC, 2000) 
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3. Sikap ilmiah guru yang diukur yaitu sikap guru yang muncul saat melakukan 

inkuiri ilmiah, seperti sikap ingin tahu,  jujur, kritis, ingin menemukan, ulet dan 

terbuka.  

4. Kegiatan inkuiri ilmiah yang dilakukan guru yaitu serangkaian kegiatan guru untuk  

membangun atau mengembangkan pengetahuan ilmiah dan melakukannya melalui 

metode ilmiah sesuai dengan yang dilakukan ilmuan, yang dimulai dari latihan 

melakukan inkuiri, merencanakan percobaan sederhana, melaporkan rencana 

percobaan, melaksanakan percobaan dan melaporkan percobaan sederhana yang 

telah dilakukan oleh guru. 

5. Subjek penelitian adalah guru SMA yang mengikuti MGMP Biologi  Kota 

Bandung dan mengikuti program pendampingan guru yang diselenggarakan oleh 

Tim Dosen dari Jurusan Pendidikan Biologi UPI sebanyak tiga orang, yang 

diselenggarakan sebanyak 12 kali pertemuan  

D. Tujuan Penelitian   

 Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah : Mendeskripsikan  kemampuan  inkuiri dan sikap 

ilmiah  guru dalam melaksanakan inkuiri ilmiah, menelaah tanggapan dan kendala 

guru saat melaksanakan kegiatan inkuiri ilmiah. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai 

berikut : 
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1. Bagi Guru 

Sebagai suatu proses refleksi dan menilai kemampuan mereka sendiri dalam 

melaksanakan kegiatan inkuiri ilmiah dan diharapkan dapat memberikan alternatif 

dalam pembelajaran.  

 

2. Bagi Peneliti 

 Memperoleh gambaran mengenai aspek-aspek kemampuan inkuiri dan sikap 

ilmiah guru dalam melaksanakan inkuiri ilmiah sehingga kemampuan inkuiri dan 

sikap ilmiah sangat penting dimiliki oleh guru biologi. 

3. Bagi peneliti lain 

Memberikan data dan permasalahan yang dapat dikaji dari penelitian yang 

memfokuskan kualitas guru dalam melaksanakan inkuiri lmiah 

4. Bagi lembaga/ pemerintah 

Mencetak guru yang unggul, berkompeten dan berkualitas, sehingga akan 

mewujudkan dan menghasilkan siswa yang unggul, berkompeten dan berkualitas 

pula. 
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