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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada prinsip belajar, pembelajaran adalah memotivasi dan memberikan 

fasilitas kepada siswa agar dapat belajar sendiri. Kegiatan pembelajaran 

tersebut melibatkan  proses belajar dan mengajar didalamnya (Zamroni, 

2008). Proses belajar mengajar merupakan kegiatan yang mengandung 

interaksi antara guru-siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Dalam mencapai tujuan 

pembelajarannya, seorang guru akan menentukan strategi  dalam perencanaan 

pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru akan menentukan pendekatan dan 

metode yang akan digunakan agar tujuan pembelajaran tercapai (Rustaman, et 

al., 2003).  

Pembelajaran menurut kurikulum 2013 adalah pembelajaran berbasis 

kompetensi untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

Penguatan proses pembelajaran dilakukan melalui pendekatan 

scientific(Hamad, 2013). Melalui pendekatan scientific, proses pembelajaran 

dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Pendekatan 

scientificmenonjolkan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, 

pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Hal ini mampu 

mendorong siswa dalam mengamati, menanya, mencoba/mengumpulkan data, 

mengasosiasi/menalar, dan mengomunikasikan(Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan  Jawa barat, 2013). 

Pembelajaran scientificmemandang bahwa proses merupakan hal yang 

penting tidak hanya memandang hasil belajar sebagai suatu keharusan. 

Pembelajaran scientificmemandang bahwa proses harus bermakna. Piaget 

(Carin & Sund, 1975) menyatakan bahwa pembelajaran bermakna tidak akan 

terjadi kecuali peserta didik dapat beraksi secara mental dalam bentuk 
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asimilasi dan akomodasi terhadap informasi yang ada di sekitarnya. Berdasar 

pada hal tersebut pembelajaran scientific menekankan pada keterampilan 

proses.Model pembelajaran berbasis peningkatan keterampilan proses sains 

adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan proses sains 

ke dalam sistem penyajian materi secara terpadu (Beyer, 1991 dalam Fajar, 

2013). Pendidikanpun bertujuan untuk memungkinkan individu menggunakan 

keterampilan proses ilmiah, dengan kata lain untuk dapat mendefinisikan 

masalah di sekitar mereka dengan cara mengamati, menganalisis, berhipotesis, 

bereksperimen, menyimpulkan, menggeneralisasi dan menerapkan informasi 

yang mereka miliki dengan keterampilan yang diperlukan (Aktamis & Ergin, 

2008). 

Melalui analisa materi yang dilakukan, fotosintesis merupakan salah 

satu konsep biologi penting yang berhubungan dengan aktivitas sosial. 

Pembelajaran pada tingkat SMP mencakup kegiatan pembelajaran yang 

meliputi kegiatan pengamatan, diskusi, dan kegiatan merencanakan 

pengamatan. Hal ini termasuk dalam suatu aktivitas sosial terutama siswa 

(Ceken, 2014).Dalam aktivitas pembelajaran tersebut, untuk dapat memenuhi 

kebutuhan penyampaian konsep, diharapkan siswa terlibat dalam penyusunan 

konsep dalam pengetahuannya. Hal ini didasari bahwa keterlibatan siswa 

merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan belajar, karena siswa 

akan memiliki pengalaman dari belajar dalam banyak hal. Belajar banyak hal 

mengisyaratkan bahwa siswa diaktifkan untuk menggunakan alat indera, 

terutama menggunakan lebih dari satu alat indera (Zamroni, 2008).  

Penggunaan alat indera ini membantu siswa menemukan hal baru, 

seperti konsep melalui kegiatan mengamati dan menyelidiki. Kegitan-kegiatan 

ini merupakan pencerminan kemampuan dalam berproses pada kerja ilmiah 

(Semiawan, et al., 1988a). Berdasar pada hal tersebut maka penggunaan 

pendekatan scientificmenjadi mungkin dilakukan dalam pembelajaran 

fotosintesis terutama hubungannya dengan kurikulum 2013 (Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan  Jawa barat, 2013). 
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Dalam proses persiapan dan penerapan kurikulum 2013, pemerintah 

melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku. Buku 

yang diterbitkan memberi panduan pelaksaaan pembelajaran terutama bagi 

guru, melalui buku guru. Sesuai dengan konsep kurikulum 2013, buku ini 

disusun mengacu pada pembelajaran IPA secara terpadu dan utuh, sehingga 

setiap pengetahuan yang diajarkan, pembelajarannya harus dilanjutkan sampai 

membuat siswa terampil dalam menyajikan pengetahuan yang dikuasainya 

secara konkret dan abstrak. Hal ini sejalan dengan prinsip penggunaan 

pendekatanscientific (Nuh, 2013).   

Pada Buku Panduan Guru Untuk Mata Pelajaran IPA terdapat 

penjelasan untuk mempermudah dan memperjelas penggunaan buku bagi guru 

yang diterbitkan oleh Pemerintah. Didalamnya terdapat uraian mengenai 

strategi pembelajaran IPA untuk setiap topik, sesuai kurikulum 2013 dan buku 

peserta didik. Dalam konsep fotosintesis diuraikan strategi pembelajaran 

menggunakan suatu kegiatan praktikum. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

melatih peserta didik dalam hal keterampilan mengamati atau mengobservasi 

peristiwa fotosintesis, selain itu melatih kemampuan berkomunikasi siswa 

melalui kegiatan presentasi hasil pengamatan. Melihat uraian strategi yang 

tercantum pada buku panduan guru, kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

sudah mencoba menerapkan prinsip kerja ilmiah. Strategi tersebut juga dapat 

melatih keterampilan proses siswa melalui kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013c).  

Berdasarkan pentingnya penggunaan pendekatan scientific  dalam 

kurikulum 2013 ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul Pengembangan Pembelajaran Konsep Fotosintesis dengan 

Menggunakan Pendekatan Scientific diSMP  

 

B. Rumusan Masalah 
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Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, “bagaimana 

pengembangan pembelajaran pada konsep fotosintesis dengan menggunakan 

pendekatan scientific di SMP?” 

Adapun secara lebih rinci dari rumusan masalah tersebut dibuat 

pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Apa kelemahan dan keunggulan pembelajaran fotosintesis menggunakan 

pendekatan scientific yang dilakukan di sekolah? 

2. Bagaimana keterlaksaan proses pembelajaran menggunakan pendekatan 

scientificyang dilakukan di sekolah?  

3. Bagaimana pengembangan pembelajaran fotosintesis menggunakan 

pendekatan scientific?  

4. Bagaimana efektivitas hasil pengembangan pembelajaran fotosintesis 

menggunakan pendekatan scientific?  

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki batasan-batasan tertentu agar lebih mengarah 

pada tujuan dan rumusan masalah yang ditentukan.Berikut ini batasan masalah 

penelitian ini. 

1. Penelitian dilakukan terhadap siswa kelas VII SMP sebanyak dua kelas di 

Lembang. Satu kelas menjadi objek uji coba kegiatan pembelajaran 

menggunakan perangkat pembelajaran yang digunakan guru/dilakukan 

sekolahdan satu kelas uji coba pengembangan dari perbaikan 

pembelajaran; 

2. Pendekatan scientificyang digunakan mengikuti ketentuan dalam 

kurikulum 2013. Kegiatan pembelajarannya meliputi proses mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, mengasosiasi atau 

menalar dan menyajikan data atau mengkomunikasikan; 

3. Pengembangan yang dilakukan mengacu pada hasil analisis perangkat 

pembelajaran dan keterlaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di 

sekolah. Pengembangan yang dilakukan hanya pada perangkat 
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pembelajaran berupa rencana kegiatan pembelajaran dan LKS pada konsep 

atau subkonsep yang uji; 

4. Penelitian ini ditujukan untuk materi subkonsep fotosintesis. 
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan umum dari penelitian ini merujuk pada rumusan masalah dan 

pertanyaan penelitian adalah mengembangkan pembelajaran pada konsep 

fotosintesis untuk siswa SMP yang sesuai dengan ketentuan pendekatan 

scientific pada kurikulum 2013. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Menganalisis kelemahan dan keunggulan yang muncul pada perangkat 

pembelajaran guru untuk pembelajaran konsep fotosintesis. 

2. Mengidentifikasi keterlaksaan proses pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan scientific yang digunakan guru di sekolah. 

3. Memberikan saran perbaikan yang sesuai dengan ketentuan kurikulum 

2013, bila penggunaan pendekatan scientific tidak terlaksana dengan baik 

dalam suatu pembelajaran.  

4. Membuat rancangan pengembangan pembelajaran berdasarkan hasil 

analisis dan uji coba penerapan pendekatan scientific pada konsep 

fotosintesis yang digunakan mengacu pada buku petunjuk guru. 

5. Mengidentifikasi efektivitas penggunaan hasil pengembangan konsep 

fotosintesismenggunakan pendekatan scientificberdasarkan hasil uji coba 

pelakasaannya di dalam kelas. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, diantaranya manfaat bagi siswa, guru, lembaga, peneliti lain. 

1. Bagi siswa, memberikan kesempatan siswa mendapatkan proses 

pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai keterampilan 

dimilikinya sesuai dengan kaidah penggunaan pendekatan scientific dalam 

pembelajaran; 

2. Bagi guru (pengajar), penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi untuk 

memilih dan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat dalam 

membelajarkan suatu konsep menggunakan pendekatan scientific; 
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3. Bagi Lembaga, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai 

penerapan pendekatan scientific dalam suatu pembelajaran, khususnya 

pada konsep fotosintesis. Disamping itu dapat dijadikan bahan 

rekomendasi mengenai penerapan pendekatan scientific dalam suatu 

pembelajaran; 

4. Bagi Peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan ilmiah 

tentang pengembangan pembelajaran menggunakan pendekatan scientific 

pada konsep fotosintesis khususnya dan konsep lain umumnya. Penelitian 

ini juga dapat dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya. 


