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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Fungsi utama pendidikan sains adalah menjadikan konten sains lebih 

relevan dengan siswa, lebih mudah dipelajari dan diingat, serta lebih 

mencerminkan praktik nyata kehidupan sehari-hari (Arroio, 2010). Salah satunya 

adalah guru biologi perlu membelajarkan pengetahuan serta keterampilan tentang 

biologi kepada siswa dengan mengintegrasikan konteks komoditas hayati 

unggulan lokal sektor pertanian. Oleh karena itu, guru harus kreatif 

mengintegrasikan fenomena masalah sehari-hari tersebut ke dalam pembelajaran 

sebagai bekal untuk mengambil keputusan di dalam kehidupan siswa, terutama 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya kelak (Ramsey & Edward, 

2004; Myers & Dyer, 2006). 

Pada kenyataannya, implementasi pembelajaran biologi di sekolah yang 

dilakukan guru belum spesifik menyentuh kondisi nyata kehidupan di masing-

masing daerah (Chamany, et al., 2008). Biasanya, guru menyajikan prinsip-

prinsip sains dan contohnya jauh dari pengalaman hidup sehari-hari siswa di 

daerah pertanian. Akibatnya, siswa tidak dapat melihat relevansi pembelajaran 

biologi dengan kehidupannya (Balschweid, 2002; Cimer, 2012). Oleh karena itu, 

kebutuhan program pendidikan dan pelatihan untuk guru agar kreatif 

mengintegrasikan komoditas hayati unggulan lokal ke dalam pembelajaran pada 

saat ini dianggap penting dan belum pernah dilakukan.  

 

A. Latar Belakang 

 Sekarang telah tumbuh kesadaran bahwa pendidikan berdampak positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi (Danim, 2003; Njoroge & Arodho, 2014). 

Investasi bidang pendidikan atau pengembangan sumber daya manusia (SDM) 

pada umumnya memiliki nilai yang tidak kalah dibandingkan dengan investasi 

modal fisik. Bahkan, dalam hal-hal tertentu, investasi modal dalam bentuk SDM 

jauh lebih penting daripada investasi modal fisik, terutama untuk jangka panjang.  
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Fakta pertumbuhan ekonomi membuktikan bahwa kehadiran manusia 

berpendidikan membuat tingkat produksi dan luaran menjadi lebih baik. Artinya, 

jika institusi pendidikan mampu melahirkan lulusan yang bermutu, banyak 

dimensi ekonomi dan produksi yang dapat dikreasi oleh manusia berpendidikan, 

sehingga pembangunan ekonomi akan dapat dipacu. Kemajuan ekonomi suatu 

negara berarti terjadinya penyediaan lahan pekerjaan dan sumber utama 

pendapatan rakyat. Pertumbuhan ekonomi tinggi akan mempercepat penambahan 

kebutuhan tenaga kerja dan juga menaikkan pendapatan negara.  

 Seperti telah diketahui, sektor pertanian merupakan sumber pendapatan 

negara kedua setelah sektor industri. Tampak pada Tabel 1.1., nilai pendapatan 

sektor pertanian secara nasional menempati posisi kedua dengan nilai pendapatan 

setengah dari nilai sektor industri pengolahan. Namun demikian, kondisi tersebut 

tidak menunjukkan kondisi umum pendapatan wilayah-wilayah di Indonesia. 

Kegiatan industri terpusat di sebagian kecil provinsi di Indonesia, yaitu DKI 

Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, dan Banten. Sebagian besar wilayah 

Indonesia pendapatannya masih didominasi dari sektor pertanian. Kondisi tersebut 

didukung oleh sumber daya alam yang dimiliki Negara Indonesia. 

 

Tabel 1.1. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut 

Lapangan Usaha dalam Miliar Rupiah (BPS, 2014) 

Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Pertanian, Peternakan, 
Kehutanan & Perikanan 

541.931,5 716.065,3 857.196,8 985.470,5 1.091.447,1 1.193.452,9 

2. Pertambangan & Penggalian 440.609,6 540.605,3 592.060,9 719.710,1 876.983,8 970.823,8 

3. Industri Pengolahan 1.068.653,9 1.380.713,1 1.477.541,5 1.599.073,1 1.806.140,5 1.972.523,8 

a. Industri Migas 182.324,3 242.043,0 209.841,1 214.432,7 253.078,6 254.556,7 

b. Industri Bukan Migas 886.329,6 1.138.670,1 1 267.700,4 1.384 640,4 1.553.061,9 1.717.966,9 

4. Listrik, Gas & Air Bersih 34.723,8 40.846,1 46.680,0 49.119,0 55.882,3 62.234,0 

5. Konstruksi 304.996,8 419.642,4 555.192,5 660.890,5 753.554,6 844.090,0 

6. Perdagangan, Hotel & 
Restoran 

592.304,1 691.494,7 744.513,5 882.487,2 1.023.724,8 1.148.690,0 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 264.263,3 312.190,2 353.739,7 423.172,2 491.287,0 549.105,4 

8. Keuangan, Real Estate & Jasa 
Perusahaan 

305.213,5 368.129,7 405.162,0 466.563,8 535.152,9 598.523,2 

9. Jasa-jasa 398.196,7 481.669,9 574.116,5 660.365,5 785.014,1 889.994,9 

Produk Domestik Bruto  3.950.893,2 4.951.356,7 5.606.203,4 6.446.851,9 7.419.187,1 8.229.439,4 
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Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Produk Domestik Bruto Tanpa 
Migas 

3.534.406,5 4.427.193,3 5.141.414,4 5.941.951,9 6.795.885,6 7.588.322,5 

Adapun tenaga kerja Indonesia sebagian besar terserap di sektor pertanian. 

Sebagian besar penduduk usia kerja bekerja pada sektor pertanian. Tampak pada 

Tabel 1.2., jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian lebih dari dua kali 

lipat daripada jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri. Selama periode 

2009 sampai 2012, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor ini relatif stabil. 

Artinya, kehidupan sebagian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian. 

Jumlah penduduk yang cukup tinggi menyebabkan peningkatannya akan 

selalu tergantung pada penyediaan bahan pangan yang harus dipenuhi dari pasar 

lokal, regional, dan nasional. Selain itu, sektor pertanian merupakan penopang 

bagi sektor-sektor perekonomian lainnya, sehingga pembangunan ekonomi di 

wilayah-wilayah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian.  

 

Tabel 1.2. Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan 

Pekerjaan Utama  (Jiwa) (BPS, 2014) 

No. Lapangan Pekerjaan Utama 2009 (Agst) 2010 (Agst) 2011 (Agst) 2012 (Agst) 

1 Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan 
Perikanan 

43.536.759 43.243.111 39.142.053 39.921.568 

2 Pertambangan dan Penggalian 1.200.510 1.280.889 1.456.734 1.605.864 

3 Industri Pengolahan 12.512.148 13.474.059 14.540.124 15.618.481 

4 Listri, Gas, dan Air 244.159 240.126 237.905 25. 547 

5 Bangunan 5.435.909 5.485.338 6.324.516 6.869.565 

6 Perdagangan Besar, Eceran, Rumah 
Makan, dan Hotel 

22.094.461 22.421.821 22.576.315 23.599.696 

7 Angkutan, Pergudangan dan 

Komunikasi 

6.167.723 5.486.719 5.085.220 5.066.610 

8 Keuangan, Asuransi, Usaha 
Persewaan Bangunan, Tanah, dan 
Jasa Perusahaan 

1.436.137 1.664.016 2.589.011 2.694.370 

9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan 

Perorangan 

14.442.450 16.293.636 16.213.883 17.383.920 

Total 107.070.256 109.589.715 108.165.761 108.207.767 
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Dalam pengembangan ekonomi di suatu wilayah melalui sektor pertanian, 

penentuan komoditas unggulan penting dilakukan karena ketersediaan dan 

kemampuan sumber daya alam, modal, serta SDM untuk dapat menghasilkan dan 

memasarkan semua komoditas yang dapat diproduksi di suatu wilayah secara 

simultan relatif terbatas (Susanto & Sirappa, 2005). Setiap wilayah perlu melihat 

sektor atau komoditas yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan 

sebagai upaya menghasilkan produk pertanian yang memiliki keunggulan. 

Komoditas hayati unggulan lokal adalah komoditas andalan yang memiliki posisi 

strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah (Hidayah, 2010). Posisi strategis 

ini didasarkan pada pertimbangan teknis (kondisi tanah dan iklim), sosial 

(keterampilan tenaga kerja), ekonomi (tingkat produksi, skala usaha, dan 

pemasarannya), dan kelembagaan. Melalui penentuan komoditas unggulan ini 

diharapkan dapat ditingkatkan efisiensi usaha di sektor pertanian, karena seluruh 

sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah dapat difokuskan untuk 

pengembangannya. 

Pertumbuhan perekonomian wilayah yang memiliki industri berbahan 

baku komoditas unggulan lokal ditandai dengan penyerapan tenaga kerja, mulai 

dari sektor pembenihan, budidaya, pengolahan, dan pemasaran yang akan berefek 

pada peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Perkembangan 

komoditas ungggulan lokal dapat memberikan dampak berantai/dampak berganda 

(multifier efect). Artinya, penambahan lapangan pekerjaan tidak saja hanya 

berasal dari kebutuhan tenaga kerja dari sektor industri berbahan baku komoditas 

lokal yang ada, tetapi juga berasal dari pembukaan lapangan kerja baru dari 

sektor-sektor ekonomi informal yang mendukung industri tersebut (Tarigan, 

2005). 

Penentuan komoditas unggulan lokal merupakan usaha yang dilakukan 

oleh setiap pemerintah daerah karena akan menentukan pembangunan 

wilayahnya.  Oleh karena itu, terdapat beberapa poduk hukum yang mengatur 

tentang penentuan komoditas unggulan tersebut, mulai dari produk hukum yang 

dibuat pemerintah pusat sampai produk hukum di tingkat daerah.  Kementerian 
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Dalam Negeri membuat Peraturan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang menyatakan bahwa potensi 

ekonomi daerah perlu dikembangkan secara optimal menjadi produk unggulan 

daerah yang berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah. Selanjutnya, pemerintah provinsi 

merujuk pada peraturan ini menetapkan komoditas ungulan secara sektoral, 

misalnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2013 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan. Di dalam perda tersebut dinyatakan 

bahwa komoditas unggulan spesifik lokal merupakan komoditas tertentu yang ada 

di wilayah Kabupaten/Kota dan mempunyai potensi untuk menjadi komoditas 

andalan Kabupaten/Kota sesuai dengan keunggulannya. Selanjutnya, setiap 

pemerintah daerah kabupaten/kota harus memiliki rencana pengembangan 

komoditas unggulan lokal pada Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Strategis SKPD 

(Permendagri nomor 9 tahun 2014).  

 Pengembangan komoditas unggulan lokal sektor pertanian memerlukan 

SDM yang berkualitas sebagai pengelolanya. Sehubungan dengan hal tersebut, 

pendidikan formal merupakan salah satu wahana dalam membangun SDM yang 

berkualitas tersebut (Danim, 2003). Akan tetapi, saat ini jumlah SDM yang 

relevan, terampil, dan berkualitas dalam mengembangkan komoditas unggulan 

lokal masih terbatas sehingga menjadi kendala di daerah-daerah (Supriyadi, 2007; 

Febrian & Tjokropandojo, 2012).  

Pertanian menurut definisi adalah menerapkan ilmu pengetahuan yang 

mengombinasikan prinsip-prinsip kimia, fisik, dan biologis dalam proses serta 

produksi makanan dan serat (Dailey, et al., 2001; Teng, 2008; Escaler, et al., 

2011). Berkaitan dengan hal tersebut, peran pendidikan sains (biologi) di sekolah 

memiliki posisi strategis dalam peningkatan SDM di wilayah pertanian 

(Thompshon, 2001; Braund & Reiss, 2006; Thompson & Warnick, 2007; Teng, 

2012). Pendidikan biologi dapat memenuhi tantangan kemasyarakatan saat ini, 

terutama dalam jaminan keamanan penyediaan pangan, penggunaan biologi untuk 
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memenuhi kebutuhan bahan bakar, serat, dan ternak (Teng, 2008; Escaler, et al., 

2011). Usaha ini biasanya akan mencakup kegiatan ekonomi yang melibatkan 

bahan baku komoditas hayati, bahan benih berkualitas tinggi dari persilangan dan 

kultur jaringan, biofermentasi, pupuk hijau/organik, biopestisida, biofuel, 

bioremediasi, serta bioteknologi/rekayasa genetika.  

Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal, merupakan paradigma 

baru pendidikan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah 

berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal (Sutisna, 2010). Di 

wilayah pertanian yang mengembangkan komoditas hayati unggulan lokal, aspek-

aspek komoditas tersebut sangat penting dibelajarkan kepada siswa di wilayahnya 

(Gwekwerere, et al., 2013). Pendidikan berbasis keunggulan lokal memberikan 

kesempatan kepada pebelajar untuk dapat belajar dan berlatih menguasai 

keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan 

kerja sesuai dengan sumberdaya yang terdapat di wilayahnya, sehingga 

memberikan dampak pada taraf hidup masyarakat yang semakin meningkat 

(Roberts & Ball, 2009).  

Pembelajaran sains dari luar sekolah yang diintegrasikan ke dalam 

kurikulum otentik, akan lebih melibatkan dan meningkatkan orientasi positif 

siswa terhadap sains, sehingga pembelajaran lebih menguntungkan (Warnick, et 

al., 2004; Stephenson, et al., 2008; Yager, et al., 2012). Pembelajaran yang 

berbasis kehidupan lokal dan permasalahannya merupakan salah satu cara dalam 

membekalkan pemahaman pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (Cheah, 

et al., 2012; Teng, 2012; Dambudzo, 2015). Jika guru memasukan kehidupan dan 

objek lokal dengan menggunakan strategi yang tepat, misalnya menggunakan 

PBL, dipastikan akan terjadi pencapaian keseimbangan oleh siswa antara aspek 

kognitif, psikomotor dan afektif, yang merupakan kunci dalam mewujudkan 

pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (Dambudzo, 2015).  Siswa yang 

telah belajar sains dan memiliki pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan 

berdasarkan konteks komunitasnya dapat meningkatkan literasi sainsnya untuk 

pembangunan berkelanjutan (Tan, 2012). 
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Manfaat lain pembelajaran biologi yang mengintegrasikan pengetahuan 

tentang aspek-aspek lokal (misalnya, komoditas hayati unggulan lokal) adalah 

mendorong partisipasi siswa dalam mengembangkannya setelah lulus sekolah 

sebagai mata pencahariannya (Balschweid & Huerta, 2008; Stephenson, et al., 

2008; Yager, et  al., 2012; Teng, 2012). Sebagai contoh, pembelajaran biologi 

dalam konteks pengetahuan tentang hewan ternak dapat meningkatkan informasi 

langsung kepada siswa tentang tempat kerja dan memberikan landasan untuk 

memilih pendidikan pascasekolah menengah (Balschweid & Huerta, 2008). Oleh 

karena itu, konteks komoditas hayati unggulan lokal pertanian sangat penting 

untuk diintegrasikan dalam pembelajaran biologi di sekolah.  

Berkaitan dengan hal tersebut, guru sains perlu kreatif dengan memikirkan 

berbagai pendekatan untuk menumbuhkan minat siswa di bidang sains dan 

membuat mereka berpikir bagaimana pengetahuan sains yang mereka miliki dapat 

dikembangkan dan berkontribusi terhadap dunia nyata (Marshall, 2010; Cimer, 

2012; Siew, 2013).  Sejalan dengan tuntutan kurikulum bahwa guru biologi SMA 

harus kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu 

biologi dan ilmu-ilmu yang terkait (Kemdiknas, 2007). Konteks berpikir kreatif 

guru dalam pembelajaran adalah kemampuan guru dalam menciptakan berbagai 

ide dan kemungkinan-kemungkinan baru serta asli, juga kemampuan berpikirnya 

sebagai hasil refleksi dari wawasan, keingintahuan, kelenturan, keaslian, dan 

kemampuan menghubungkan antara konsep-konsep atau ide-ide yang terkadang 

dilupakan oleh guru itu sendiri, ketika menyusun program pembelajaran (Meintjes 

& Grosser, 2010).  

Salah satu bentuk kreativitas guru adalah mengembangkan program 

pembelajaran yang unik dan merangsang pelajaran yang relevan dengan masukan 

dari budaya kehidupan lokal. Kreativitas guru dalam mengembangkan 

pembelajaran merujuk pada kreativitas guru sebagai fungsi kognitif yang mengacu 

pada kemampuannya untuk menghasilkan ide-ide dan konsep-konsep baru, serta 

kemampuan untuk berpikir divergen dan berpikir produktif dalam domain 

akademik (Meintjes & Grosser, 2010). Kreativitas adalah keterampilan penting, di 
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mana salah satu bentuk kreativitas guru adalah memproduksi ide baru yang dapat 

memecahkan masalah pembelajaran serta membantu para peserta didik dalam 

belajar biologi (Diki, 2013).  

Pada kenyataannya, berbagai metode pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru dalam menjelaskan konsep biologi SMA saat ini, biasanya belum produktif 

dalam memberikan konteks aplikasi untuk situasi kehidupan nyata siswanya. 

Sebagai contoh, guru-guru biologi di wilayah pertanian menyajikan materi yang 

lepas dari pengalaman, latar belakang, kebutuhan kehidupan sehari-hari, serta 

mengabaikan kebutuhan siswa yang akan menjadi bagian dari masyarakat di 

wilayah pertanian (Gwekwerere, et al., 2013; Sulaeman, dkk., 2012). Dalam 

proses pembelajaran, guru-guru menggunakan LKS yang sudah ada di 

lingkungan, tanpa memilah dan mengadaptasikannya untuk mengakomodasi 

komoditas di lingkungannya. Seringkali sains yang diajarkan di sekolah-sekolah 

terlalu "abstrak" dan tidak memiliki hubungan yang relevan dengan dunia nyata, 

untuk dipelajari dan kemudian diterapkan sebagian besar siswa (Balschweid, 

2002). Hasilnya, selama ini siswa melihat sangat sedikit sekali hubungan antara 

biologi dan kehidupan sehari-harinya, karena kurang memperhatikan aspek-aspek 

lokal kehidupan siswa (Cimer, 2012). Siswa sering melihat sains sebagai 

pengetahuan milik sekolah/kelas. Akibatnya, peserta didik gagal mengembangkan 

pemahaman mendalam tentang sains dan matematika di kelas tradisional dan 

karena itu gagal untuk menerapkan pengetahuan sains dalam kehidupan di luar 

kelas (Balschweid, 2002).  

Selama ini, guru-guru belum dapat memanfaatkan kesempatan  menggali 

dan memanfaatkan potensi lokal untuk diintergrasikan ke dalam pembelajaran 

ketika membuat rencana pembelajaran (Kemdiknas, 2007; Kemdikbud, 2014; 

Oloruntegbe, et al., 2010). Padahal, penyusunan perencanan pembelajaran dan 

kurikulum sekolah merupakan tahapan sangat penting bagi guru biologi untuk 

megintegrasikan konten lokal, termasuk komoditas hayati unggulan lokal, untuk 

menjadi bagian pembelajaran di sekolah sehingga mampu mewujudkan 

pembelajaran bermakna bagi siswanya (Basuki, 2012). Sejalan dengan pendapat 
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tersebut, Hofstein & Kesner (2006) menyatakan bahwa pembelajaran kimia 

kontekstual di wilayah industri, salah satu prinsip dalam mengintegrasikan 

industri kimia ke dalam pembelajaran adalah mengorelasikan pembelajaran 

dengan industri yang berperan dalam kepentingan lokal dan berbahan dasar 

material lokal.  

Pemerintah sendiri telah memberikan acuan dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) untuk memasukan aspek lokal yang khas di 

wilayahnya masing-masing (Permandikbud Nomor 61 Tahun 2014 Tentang 

KTSP). Di dalam acuan tersebut dinyatakan bahwa kurikulum dikembangkan 

dengan prinsip diversifikasi dalam rangka menyesuaikan antara program 

pembelajaran, satuan pendidikan, dan kondisi ciri khas potensi yang dimiliki di 

daerah. Setiap daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan 

karakteristik lingkungan sehingga memerlukan pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari siswanya. Oleh karena itu, 

KTSP perlu mengakomodasinya dengan memuat keragaman tersebut untuk 

menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah dan 

lingkungannya. 

Salah satu penyebab guru biologi tidak mampu mengembangkan 

pembelajaran dengan mengintegrasikan aspek-aspek pertanian adalah kurangnya 

workshop dan diklat untuk membekalkan kemampuan tersebut (Stephenson, et al., 

2008; Terry & Torres, 2009). Peningkatan kualitas guru diupayakan mulai dari 

awal pendidikan guru, pendidikan lanjutan serta pendidikan dan pelatihan (Diklat) 

guru dalam jabatan (in-service training education). Musset (2010) menyatakan 

bahwa diklat berkelanjutan merupakan sarana untuk mengembangkan 

keterampilan yang dibutuhkan guru agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang 

lebih tinggi. Sampai saat ini, diklat guru dalam jabatan diterima sebagai metode 

efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri 

guru (Bayrakci, 2009). Diklat guru sains telah sangat sering dipahami sebagai 

seperangkat kegiatan akademik yang dihadiri guru secara aktif, yang dapat 
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memberikan perubahan pada kompetensi, kreativitas, dan praktik mengajar ketika 

menghadapi siswanya (Brito, et al., 2005; Trnova & Trna, 2014). 

 Sebagian besar guru sains sepakat bahwa program persiapan guru harus 

memberikan pembelajaran tentang cara mengintegrasikan sains dengan disiplin 

ilmu lain, dan guru harus diberikan program-program yang mendorong integrasi 

sains, baik di tingkat preservice maupun inservice. Begitu pula sebaliknya, jika 

guru pertanian akan mengintegrasikan konsep-konsep sains, mereka harus 

diberikan program inservice yang memfokuskan untuk meningkatkan 

pengetahuan sains dan cara mengajarkannya (Thompson & Warnick, 2007; 

Washburn & Myers, 2010). Pemahaman sains yang lebih banyak, persepsi, dan 

sikap guru sains untuk mengintegrasikan antara sains dan pertanian dapat 

membantu dalam melaksanakan perubahan pembelajaran serta meningkatkan 

integrasi sains dengan disiplin lain dan kolaborasinya 

Selama ini telah banyak program diklat yang dilaksanakan untuk 

meningkatkan kompetensi guru biologi yang bersifat perbaikan kompetensi dalam 

memenuhi standar pembelajaran biologi. Berdasarkan kajian, sampai saat ini 

belum dilaksanakan bentuk pengembangan program diklat yang bersifat 

pengayaan terhadap kompetensi guru biologi SMA dalam membekali 

pengetahuan dan kemampuannya untuk memanfaatkan komoditas hayati unggulan 

yang ada di lingkungannya ke dalam pembelajaran, baik sebagai konten maupun 

konteks (Hasil kajian dokumen program diklat di PPPPTK IPA tahun 2005-2013).  

Beberapa kajian telah melaporkan tentang program pengembangan 

keprofesian guru biologi untuk dapat menyusun pembelajaran yang kontekstual. 

Elster (2009) melaporkan program Biology in Context (BiK) di Jerman, yaitu 

program kerjasama antara guru dan peneliti pendidikan sains dalam 

mengembangkan bahan ajar kontekstual kehidupan sehari-hari siswa. Program ini 

diselenggarakan dalam bentuk workshop dengan hasil akhir berupa bahan ajar. 

Selanjutnya, Gwekwerere, et al. (2013) melaporkan program Science Education 

In-service Teacher Training (SEITT) di Zimbabwe, yaitu program pengembangan 

keprofesian guru dengan salah satu tujuannya adalah menyusun bahan ajar 
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kontekstual kehidupan sehari-hari siswa di daerah pertanian. Dalam 

pelaksanaannya, perwakilan guru-guru dari sekolah menyusun bahan ajar 

kontekstual siswa. Adapun Stolk et. al. (2010) mengembangkan program 

pelatihan untuk guru kimia dalam mengembangkan pembelajaran kontekstual. 

Desain programnya terdiri atas tiga topik utama, yaitu 1) pendidikan berbasis 

konteks; 2) konsep kimia; dan 3) Proyek inkuiri berbasis konteks.  

Berdasarkan kajian tersebut dapat diketahui bahwa telah dilakukan usaha-

usaha pembelajaran berbasis kehidupan sehari-hari siswa. Akan tetapi, terdapat 

tiga hal yang belum muncul berdasarkan kajian tersebut: 1) memfokuskan kepada 

komoditas hayati unggulan lokal sebagai konteks; 2) program yang memfasilitasi 

guru untuk dapat menganalisis komoditas; 3) program yang memanfaatkan data 

sekunder perencanaan ekonomi yang di dihasilkan oleh badan perencana 

pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan program diklat 

dalam memenuhi kebutuhan guru-guru biologi untuk dapat berkreasi menyusun 

perangkat pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran berbasis komoditas 

hayati unggulan lokal berdasarkan data di daerahnya.  

Program ini dapat mewujudkan pembelajaran biologi yang sesuai dengan 

konteks komoditas unggulan pertanian di sebagian besar kabupaten/Kota. 

Pembelajaran tersebut sangat bermanfaat dalam membekali pengetahuan dan 

keterampilan tentang komoditas hayati unggulan lokal kepada siswa, sehingga 

dapat memotivasi mereka untuk mengembangkan komoditas, sebagai generasi 

muda masa depan. Artinya, pembelajaran ini dapat menjadi fasilitas dalam 

menyediakan SDM masa depan yang baik sebagai pengelola dan pengembang 

komoditas, sehingga keberlangsungan produksinya dapat tetap terjaga dengan 

baik sepanjang masa. Pada akhirnya, keberadaan SDM ini akan memberikan 

kontribusi positif pada pembangunan ekonomi di daerahnya.  

Terry & Torres (2009) berpendapat bahwa dalam rangka mengembangkan 

pembelajaran yang mengintegrasikan aspek-aspek komoditas pertanian ke dalam 

sains diperlukan penguasaan pengetahuan aspek-aspek tersebut oleh guru. Guru 

perlu membiasakan diri dengan konteks di lingkungan siswa dan konten yang 
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terdapat di dalam materi kurikulum sains, serta dapat menjelaskannya dengan baik 

kepada siswa (De Putter-Smith, et al., 2012).  

Guru perlu juga memahami cara mengidentifikasi komoditas unggulan 

melalui metode yang sistematis. Proses identifikasi ini merupakan pengetahuan 

baru bagi guru-guru biologi sehingga perlu pembekalan untuk menguasainya. 

Berdasarkan hasil identifikasi aspek-aspek komoditas unggulan lokal, guru dapat 

menentukan hubungannya dengan topik-topik biologi yang tepat, pada saat 

analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar. Thoron & Myers (2010) 

menyatakan bahwa program persiapan guru untuk dapat mengintegrasikan 

pertanian ke dalam sains harus membekalkan kepada calon guru tentang cara 

mengintegrasikannya. Selanjutnya, guru menyusun ulang rencana pembelajaran 

dan merancang ulang eksperimen yang disesuaikan dengan konteksnya (Marshal, 

2010; De Putter-Smith, et al., 2012).  

Berdasarkan kondisi tersebut, program diklat kreativitas guru biologi SMA 

dalam pembelajaran biologi berbasis komoditas hayati unggulan lokal merupakan 

kebutuhan di Indonesia yang sebagian besar daerahnya merupakan wilayah 

pertanian yang memiliki berbagai jenis komoditas masing-masing. Desain 

program diklat yang dikembangkan dapat menjadikan guru biologi mempunyai 

kapasitas dalam menganalisis dan memetakan aspek-aspek komoditas ke dalam 

topik-topik biologi. Selanjutnya, guru biologi juga dijadikan mampu berkreasi 

dalam merencanakan dan mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran, 

sehingga siswa dapat memahami komoditas, aspek-aspeknya, dan perannya dalam 

pengembangan ekonomi wilayah. Lebih jauh lagi, program diklat yang 

dikembangkan mampu menjadikan guru mampu membuat pembelajaran yang 

dapat meningkatkan minat siswa sebagai SDM masa depan terhadap 

pengembangan komoditas di wilayahnya. Oleh karena itu penelitian ini 

merupakan bentuk desain program diklat untuk guru biologi SMA yang baru dan 

original.  

 

B. Rumusan masalah 
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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah program 

pendidikan dan pelatihan kreativitas guru biologi SMA dalam mengembangkan 

pembelajaran berbasis komoditas hayati unggulan lokal?” 

 Agar rumusan masalah lebih operasional maka diuraikan lebih rinci 

menjadi beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pengetahuan guru dalam mengembangkan pembelajaran biologi 

SMA berbasis komoditas hayati unggulan lokal sebelum pelaksanaan diklat? 

2. Bagaimana karakteristik desain program diklat kreativitas guru Biologi SMA 

dalam mengembangkan pembelajaran berbasis komoditas hayati unggulan 

lokal?  

3. Bagaimanakah kreativitas guru biologi SMA dalam memetakan aspek-aspek 

komoditas hayati unggulan lokal ke dalam topik-topik pembelajaran biologi? 

4. Bagaimanakah kreativitas guru biologi SMA dalam merencanakan 

pembelajaran berbasis komoditas hayati unggulan lokal? 

5. Bagaimanakah keunggulan dan kelemahan progam diklat kreativitas guru 

biologi dalam pembelajaran berbasis komoditas hayati unggulan lokal? 

6. Bagaimanakah implementasi pembelajaran berbasis komoditas hayati unggulan 

lokal dalam pembelajaran biologi di sekolah yang dilakukan guru? 

7. Bagaimana respon guru-guru setelah mengikuti diklat kreativitas guru biologi 

dalam pembelajaran berbasis komoditas hayati unggulan lokal? 

8. Bagaimana respon siswa setelah mengikuti pembelajaran biologi berbasis 

komoditas hayati unggulan lokal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Sejalan dengan rumusan masalah yang dijabarkan dalam pertanyaan 

penelitian, tujuan dalam penelitian ini adalah; 

1. Merumuskan konten diklat kreativitas guru Biologi SMA dalam 

mengembangkan pembelajaran biologi berbasis komoditas hayati unggulan 

lokal; 
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2. Merancang dan mengimplementasikan program diklat kreativitas guru 

Biologi SMA dalam mengembangkan pembelajaran berbasis komoditas 

hayati unggulan lokal; dan 

3. Meningkatkan kreativitas guru dalam mengembangkan pembelajaran biologi 

SMA berbasis komoditas hayati unggulan lokal;  

4. Mengimplementasikan pembelajaran biologi SMA berbasis komoditas hayati 

unggulan lokal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi lembaga diklat guru IPA, dihasilkannya program diklat kreativitas guru 

Biologi SMA dalam mengembangkan pembelajaran berbasis komoditas hayati 

unggulan lokal dapat dijadikan salah satu bentuk penyelenggaran diklat yang 

bermakna bagi guru. Implementasi program diklat ini membekali guru supaya 

dapat mengembangkan pembelajaran biologi berbasis komoditas hayati 

unggulan lokal, mulai dari perancangan RPP sampai pelaksanaannya.   

2. Bagi guru, diharapkan penelitian ini dapat memberi arahan dalam berkreasi 

untuk mengembangkan pembelajaran biologi SMA berbasis komoditas hayati 

unggulan lokal sehingga pembelajaran bukan hanya memberikan pemahaman 

konsep saja, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar dalam 

membekalkan kompetensi kontekstual kepada siswa.  

3. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan 

referensi kajian tentang penyelenggaraan diklat guru biologi dan 

pengembangan pembelajaran biologi yang sejalan dengan arah kesejahteraan 

masyarakat. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Program Pendidikan dan Pelatihan (in-service training) Kreativitas Guru 

Biologi SMA adalah perangkat pembelajaran untuk tatap muka dalam 

meningkatkan pemahaman guru dan kreativitasnya dalam meyusun RPP dan 

LKS pembelajaran biologi berbasis komoditas hayati unggulan lokal. 
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2. Kreativitas guru adalah skor capaian rubrik kompetensi guru dalam memetakan 

aspek komoditas hayati unggulan lokal secara lengkap ke dalam topik 

pembelajaran biologi di SMA melalui maid map, kompetensi menyusun 

perangkat pembelajaran, dan lembar kegiatan siswa. Indikator kreativitas untuk 

menilai mind map terdiri atas atas fluency (kemampuan berpikir lancar), 

flexibility (kemampuan berpikir luwes), originality (kemampuan berpikir asli), 

elaboration (kemampuan berpikir terperinci), dan sensitivity of problem (peka 

terhadap masalah).  Adapun indikator kreativitas untuk menilai RPP dan LKS 

terdiri atas novelty (menghasilkan ide baru), applicability to problem solving 

(berguna dalam pemecahan masalah), style of creation (menghasilkan bentuk  

kreasi), dan scientific knowledge (menghasilkan karya yang berlandaskan 

pengetahuan ilmiah). 

 

3. Komoditas hayati unggulan lokal adalah komoditas dari subsektor tanaman 

bahan makanan, peternakan, dan perikanan. Penentuan komoditas unggulan 

berdasarkan analisis dokumen pengembangan ekonomi dari Bappeda 

Kabupaten dan Program Kerja Dinas Pertanian, Peternakan, serta Perikanan 

Kabupaten.  

4. Strategi diklat probem based learning adalah langkah pembelajaran dalam 

diklat yang melalui tahapan: 1. merumuskan masalah (Meeting The Problem);  

2. analisis masalah dan mempelajari isu (Problem Analysis and learning 

issues); 3. penemuan dan pelaporan (Discovery and Reporting);  4. presentasi 

solusi dan refleksi (Solution Presentation and Reflection); dan 5. pandangan, 

integrasi, dan evaluasi (Overview, Integration, and Evaluation).  


