
 

Sahri Ramdan, 2015 

PENERAPAN LEVELS OF INQUIRY DALAM PEMBELAJARAN IPA TERPADU UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS DAN KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA SMP  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Selain kemampuan dasar seperti menulis, membaca, dan berhitung, siswa 

saat ini perlu dibekali dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

memadai untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Kemampuan tersebut 

terkait dengan berbagai permasalahan kehidupan yang muncul seperti globalisasi, 

perubahan kebutuhan industri dan dunia kerja, inovasi yang berkembang cepat, 

kecenderungan penggunaan teknologi, dan hal lainnya. United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan bahwa 

salah satu kemampuan yang perlu dibekali pada siswa di abad 21 yaitu 

keterampilan berpikir kritis (dikutip dari Sani, 2014, hlm. 8). Keterampilan 

berpikir kritis dianggap sebagai salah satu keterampilan esensial yang 

berpengaruh terhadap kesuksesan akademik dan profesional siswa di masa yang 

akan datang (Quitadamo dkk., 2008, hlm. 327). Berdasarkan penelitian dalam 

berbagai bidang seperti sosial-sains diketahui bahwa siswa yang lulus dari 

berbagai negara tidak mampu bersaing pada skala global karena tidak memiliki 

kemampuan berpikir kritis (Frijters dkk., 2008, hlm. 67).  

Keterampilan berpikir kritis (KBK) penting dikembangkan melalui 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di tingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP). Ketidakmampuan pembelajaran IPA dalam mengembangkan 

berbagai keterampilan berpikir tercermin dari beberapa gejala dalam masyarakat 

seperti kurangnya kepedulian terhadap lingkungan dan cara memperlakukan 

produk teknologi. Hal ini menunjukkan seakan-akan pendidikan IPA yang 

diperoleh di sekolah tidak berbekas dalam kehidupannya. Sebagai salah satu 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills), Norris & Ennis 

menyatakan bahwa KBK berorientasi pada kemampuan siswa dalam pengambilan 

keputusan tentang apa yang dilakukan atau diyakini (dikutip dari Stiggins, 1994, 

hlm. 241). Keterampilan berpikir kritis perlu dikuasai oleh semua orang karena 

dapat digunakan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain untuk pengambilan 
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keputusan yang bijaksana dalam kehidupannya sehari-hari (Liliasari, 2009, hlm. 

1). 

Kurikulum IPA juga menekankan pendekatan saintifik yang meliputi: 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan (Sani, 2014, 

hlm. 53). Dengan menggunakan pendekatan tersebut, diharapkan penyajian mata 

pelajaran IPA dapat melatihkan siswa mengenai metode ilmiah (scientific 

methods) yang terwujud melalui suatu rangkaian kerja ilmiah (working 

scientifically), nilai dan sikap ilmiah (scientific attitudes). Langkah-langkah 

demikian diperlukan untuk memahami hakikat ilmu dalam IPA yang diperoleh 

oleh para ilmuwan sebelumnya yang terdiri dari berbagai konsep saling berkaitan, 

berkembang dari pengumpulan data hasil suatu observasi dan eksperimen (Carin 

& Sund, 1989, hlm. 4-5).  

Berdasarkan hasil observasi kegiatan pembelajaran IPA di salah satu SMP 

berbasis pondok pesantren modern di Kabupaten Tangerang, diperoleh fakta 

bahwa guru sudah berupaya untuk menerapkan pola-pola pembelajaran sesuai 

dengan tuntutan kurikulum. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih 

menjadi kelemahan dari proses pembelajaran diantaranya: (1) Guru sering 

memberikan penjelasan konsep secara langsung dibandingkan membangun 

konsep melalui pertanyaan arahan pada siswa. (2) Pada pembelajaran yang 

melibatkan proses pengamatan langsung (pengamatan kegiatan demonstrasi, 

praktikum, maupun pengamatan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar) 

beberapa pertanyaan arahan dari guru cenderung kurang sistematis dan langsung 

pada pertanyaan inti, sehingga hanya sedikit siswa yang memberikan respon 

jawaban. (3) Kegiatan praktikum yang sering dilakukan masih berupa praktikum 

verifikasi untuk membuktikan kebenaran suatu konsep. Dalam pelaksanaanya 

peran guru juga sangat dominan dalam membimbing siswa sehingga beberapa 

keterampilan ilmiah yang dilatihkan masih minim, diantaranya mengidentifikasi 

variabel, merencanakan percobaan (penyelidikan) secara mandiri, dan 

menafsirkan data dalam bentuk tabel dan grafik. (4) Kemampuan siswa terbatas 

pada mengatasi permasalahan yang dipelajari berupa latihan soal sebagai tuntutan 

untuk ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Siswa 
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belum dibiasakan memecahkan permasalahan yang lebih kompleks dalam rangka 

menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dimiliki. 

Dari hasil wawancara dengan guru, hal yang menyebabkan kelemahan 

pembelajaran tersebut adalah pengalokasian waktu pembelajaran yang dirasakan 

kurang memadai sehingga menyulitkan guru dalam mengeksplorasi kemampuan 

siswa. Berdasarkan pendapat siswa yang diperoleh dari studi pendahuluan melalui 

angket diperoleh bahwa 72% menyatakan pembelajaran kurang bervariatif dan 

menarik. Meskipun sesekali ada kegiatan demonstrasi dan praktikum tetapi 

dilakukan secara singkat. 68,75% siswa menyatakan bahwa mereka belajar 

dengan cara menghafal materi pembelajaran, rumus dan soal-soal yang diberikan. 

Di samping itu dalam konteks pendidikan pesantren, siswa memiliki beban belajar 

yang cukup banyak. Setiap semester siswa dituntut menguasai sekitar 30 mata 

pelajaran dengan jumlah total 41 jam pelajaran setiap minggu, sehingga tak jarang 

membuat mereka merasa tertekan. Ketika tertekan secara psikologis, otak 

mengalami downshifting dan tidak dapat mengakses higher order thinking skill 

yang dimiliki secara maksimal (Salman, 2015). Keadaan tersebut rupanya 

mempengaruhi bagaimana cara berpikir siswa dalam mempelajari IPA yang masih 

mengutamakan kemampuan ingatan. Padahal, mengingat adalah salah satu dari 

keterampilan berpikir yang tergolong tingkat dasar (Edwards & Briers, 1998, hlm. 

16). 

 Walaupun terdapat kelemahan, nampaknya pembelajaran memberikan 

hasil yang cukup baik secara kognitif pada diri siswa. Hal ini karena ditunjang 

kemampuan akademik siswa yang baik untuk bisa diterima di sekolah tersebut, 

hasil nilai rata-rata Ujian Akhir Semester (UAS) murni untuk mata pelajaran IPA 

semester 2 tahun ajaran 2013-2014 menunjukkan nilai 7,15 (skala 10) dengan 

68,4% siswa memiliki nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 

7,00. Soal-soal yang diberikan pada siswa biasanya masih dominan pada aspek 

mengingat (C1), memahami (C2), dan menerapkan (C3). Siswa belum dibiasakan 

untuk menghadapi permasalahan yang menuntut kemampuan analisis dan 

keterampilan berpikir kompleks, misalnya KBK. KBK siswa tercermin dari hasil 

tes yang diperoleh dari studi pendahuluan yang menunjukkan bahwa pada 
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umumnya KBK yang dimiliki siswa masih dalam kategori rendah (Ramdan, 2015, 

hlm. 1197).  

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi, dapat 

disimpulkan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan secara esensi masih 

belum sejalan dengan pola-pola pembelajaran yang ditekankan kurikulum IPA. 

Beberapa hal yang belum terfasilitasi dalam proses pembelajaran tersebut yaitu 

belum memberikan kesempatan pada siswa untuk melatih dan mengembangkan 

beberapa keterampilan dalam KBK dan keterampilan proses sains (KPS). KPS 

sangat penting bagi setiap siswa sebagai bekal untuk menggunakan metode ilmiah 

dalam mengembangkan sains serta diharapkan memperoleh pengetahuan baru 

atau mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki (Nworgu & Otum, 2013, 

hlm. 35). Pembelajaran yang diharapkan hendaknya memberikan pengalaman 

belajar pada siswa untuk dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki 

sekaligus memberikan penguatan pada materi yang dipelajari sehingga bertahan 

lama dalam memori siswa.  

Sebagai upaya untuk dapat mengatasi kelemahan tersebut, guru perlu 

mengubah pembelajaran yang biasa dilakukan sehingga memungkinkan terjadinya 

proses pembelajaran aktif dan interaktif secara bertahap melalui inkuiri. Jenjang 

pendidikan SMP merupakan tahap akhir dalam wajib belajar 9 tahun, karena itu 

siswa perlu dibekali dengan science for all yang dibelajarkan secara inkuiri untuk 

mengembangkan KPS dan KBK siswa (Liliasari, 2009).  

Terkait dengan pembelajaran inkuiri, telah dikembangkan suatu model 

pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu levels of inquiry (LOI) (Wenning, 2005, 

hlm. 4). Model pembelajaran LOI menyajikan kerangka hirarkis eksplisit untuk 

kegiatan mengajar dan belajar berorientasi inkuiri. LOI merupakan sebuah 

pembelajaran berorientasi inkuiri yang akan melatih kemampuan siswa secara 

bertahap, bergerak dari berpikir tingkat dasar menuju berpikir tingkat tinggi di 

mana pusat pembelajaran secara bertahap bergeser dari guru kepada siswa. 

Adapun tahapan-tahapan pembelajaran inkuiri tersebut mulai dari level terendah 

sampai level tertinggi yaitu discovery learning, interactive demonstrations, 
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inquiry lessons, inquiry loboratory (inquiry labs), real world application, dan 

hypothetical inquiry (Wenning, 2005, hlm. 4-9). 

Penerapan pembelajaran LOI diharapkan dapat memperbaiki pembelajaran 

yang biasa dilakukan di kelas dalam mengembangkan keterampilan siswa. Sangat 

disarankan bahwa penerapan langkah-langkah dalam pembelajaran inkuiri perlu 

dilakukan dengan mengikuti pola hierarki yang berkesinambungan antara langkah 

yang satu dengan yang lain. Kegiatan pembelajaran inkuiri yang mengikuti 

hierarki akan terlebih dahulu melatihkan keterampilan yang lebih sederhana 

sebelum melatihkan keterampilan yang lebih kompleks sehingga transmisi 

pengetahuan dalam kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan efektif. 

Kegagalan melaksanakan inkuiri dalam pembelajaran dapat menimbulkan 

kebingungan terhadap siswa (Wenning 2005, hlm. 3-4). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai penerapan model pembelajaran LOI pada pokok bahasan 

pembiasan cahaya dan indera penglihatan. Oleh karena itu, penelitian ini diberi 

judul “Penerapan Levels of Inquiry dalam Pembelajaran IPA Terpadu untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Keterampilan Proses Sains Siswa 

SMP”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah pada penelitian 

ini yaitu: “Bagaimanakah perbedaan peningkatan keterampilan berpikir kritis dan 

keterampilan proses sains siswa setelah penerapan pembelajaran levels of inquiry 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional?”. Rumusan masalah tersebut 

dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perbedaan peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa 

setelah mendapat pembelajaran levels of inquiry dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional? 

2. Bagaimanakah perbedaan peningkatan keterampilan proses sains siswa 

setelah mendapat pembelajaran levels of inquiry dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional? 
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3. Bagaimanakah respon siswa terhadap penerapan pembelajaran levels of 

inquiry? 

 

C. Batasan Masalah Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka batasan masalah dalam penelitian ini 

diantaranya: 

1. Keterampilan berpikir kritis yang diukur pada penelitian ini adalah 

keterampilan berpikir kritis menurut Ennis (1985), meliputi keterampilan 

pada sub-indikator: memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen, 

mempertimbangkan kredibilitas suatu sumber, membuat keputusan dan 

mempertimbangkan hasilnya, dan memutuskan suatu tindakan. 

2. Keterampilan proses sains yang diukur pada penelitian ini adalah 

keterampilan proses sains yang diungkapkan oleh Rustaman (2005), meliputi 

keterampilan: mengklasifikasikan, memprediksi, menginterpretasi data, 

merencanakan percobaan, dan berkomunikasi. 

3. Pembelajaran IPA terpadu yang digunakan adalah pembelajaran terpadu tipe 

nested pada konsep IPA SMP kelas VIII semester II mengenai materi 

pembiasan cahaya dan alat indera penglihatan. Target utama keterpaduan 

nested adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir, 

keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisasi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah, tujuan penelitian ini 

diantaranya:  

1. Memperoleh gambaran tentang perbedaan peningkatan keterampilan berpikir 

kritis siswa setelah mendapat pembelajaran levels of inquiry dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional.  

2. Memperoleh gambaran tentang perbedaan peningkatan keterampilan proses 

sains siswa setelah mendapat pembelajaran levels of inquiry dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional. 
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3. Memperoleh gambaran respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran 

levels of inquiry. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Dari segi teori, penelitian ini menjadi bukti empiris tentang penerapan 

pembelajaran berorientasi inkuiri pada pembelajaran IPA terpadu dalam 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan proses sains 

siswa. 

2. Dari segi praktik, penelitian ini memberikan informasi mengenai penerapan 

levels of inquiry dalam pembelajaran IPA terpadu di kelas. Selain itu, 

penelitian diharapkan memberikan alternatif yang dapat digunakan oleh pihak 

yang berkepentingan seperti guru dan para praktisi pendidikan dalam upaya 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan proses sains 

siswa dalam pembelajaran IPA terpadu. 

 

F. Definisi Operasional 

Berdasarkan variabel-variabel penelitian yang digunakan, maka untuk 

mengoperasionalkan variabel-variabel penelitian digunakan definisi operasional 

sebagai berikut: 

1. Levels of inquiry merupakan model pembelajaran inkuiri yang diterapkan 

secara berhierarki dan komprehensif untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual siswa, serta mengembangkan kemampuan siswa melakukan 

penyelidikan ilmiah. Dalam penelitian ini, tahapan levels of inquiry yang 

digunakan yaitu discovery learning, interactive demonstration, inquiry 

lesson, dan inquiry laboratory dengan alasan disesuaikan tingkat subjek 

penelitian yaitu siswa SMP. Adapun untuk melihat keterlaksanaan levels of 

inquiry digunakan lembar observasi keterlaksanaan model pembelajaran 

levels of inquiry. 

2. Pembelajaran konvensional dalam penelitian ini merupakan model 

pembelajaran langsung berbasis praktikum verifikasi. Kegiatan laboratorium 
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yang berpedoman pada pelaksanaan praktikum dari buku sumber atau 

petunjuk praktikum yang biasa digunakan siswa dalam belajar/melakukan 

penyelidikan. Tahapan pembelajarannya yaitu: guru mengajarkan konsep, 

guru memberikan tugas sebelum praktikum, guru menyiapkan lembar 

kegiatan siswa (LKS), siswa melakukan praktikum untuk membuktikan 

konsep yang telah diterimanya dalam proses pembelajaran, dan guru 

memberikan tugas setelah praktikum. 

4. Keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan yang menuntut 

kemampuan berpikir tingkat tinggi hasil belajar yang didasarkan pada 

indikator aspek penalaran Robert H. Ennis (1985). Keterampilan berpikir 

kritis yang diteliti meliputi keterampilan pada sub-indikator memfokuskan 

pertanyaan, menganalisis argumen, mempertimbangkan kredibilitas suatu 

sumber, membuat keputusan dan mempertimbangkan hasilnya, dan 

memutuskan suatu tindakan. Sebagai upaya untuk melihat peningkatan 

keterampilan berpikir kritis siswa digunakan tes keterampilan berpikir kritis 

(pretest dan posttest) berbentuk tes pilihan ganda beralasan dan hasilnya 

dihitung menggunakan gain yang dinormalisasi (Hake, 1999, hlm. 1). 

3. Keterampilan proses sains merupakan keterampilan ilmiah yang melibatkan 

keterampilan kognitif atau intelektual, manual, dan sosial yang diperlukan 

untuk memperoleh dan mengembangkan fakta, konsep dan prinsip IPA 

(Rustaman, 2005). Keterampilan proses sains yang diteliti meliputi 

keterampilan mengkasifikasikan, memprediksi, menginterpretasi data, 

merencanakan percobaan, dan keterampilan berkomunikasi. Sebagai upaya 

untuk melihat peningkatan keterampilan proses sains siswa digunakan tes 

keterampilan proses sains (pretest dan posttest) berbentuk tes pilihan ganda 

dan hasilnya dihitung menggunakan gain yang dinormalisasi (Hake, 1999, 

hlm. 1). 

 

G. Struktur Organisasi Penulisan 

Tesis ini terdiri atas lima bab disertai daftar pustaka dan lampiran. 

Pendahuluan dalam bab I menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan 
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masalah penelitian, batasan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi operasional, dan struktur organisasi penulisan. Bab II memuat 

uraian tentang pembelajaran inkuiri, model levels of inquiry, keterampilan berpikir 

kritis, keterampilan proses sains, uraian materi ajar, model keterpaduan 

pembelajaran IPA yang dipakai, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Bab 

III terdiri atas uraian tentang metode dan desain penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, prosedur penelitian, teknik analisis instrumen tes, hasil judgement dan 

uji coba instrumen tes keterampilan berpikir kritis dan keterampilan proses sains, 

dan teknik analisis data hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan pada 

bab IV mengurai tentang temuan-temuan selama penelitian dan pembahasannya. 

Bab V memuat simpulan yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan penelitian, 

implikasi, dan rekomendasi yang diberikan agar model pembelajaran levels of 

inquiry dapat dikembangkan lebih baik di masa yang akan datang. 


