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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Di dalam Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pelajaran (Permendiknas 

No.23 Tahun 2006) pada tingkat SMA, salah satu tujuan dari mata pelajaran 

biologi adalah agar peserta didik memiliki kemampuan untuk menganalisis 

masalah-masalah kompleks. Selain itu, dalam prinsip-prinsip pengembangan 

kurikulum 2013, salah satu dari prinsip tersebut adalah kurikulum 

dikembangkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik agar 

memiliki tingkat penguasaan di atas standar yang telah ditentukan. Dalam 

penelitian Sudargo et al. (2010: 3) menyebutkan bahwa pembelajaran biologi 

SMA lebih mengembangkan kemampuan kognitif pada jenjang C1, C2, dan 

C3, sementara jenjang C4, C5 dan C6 jarang dikembangkan dilihat dari 

pengembangan soal evaluasi.  Sama halnya saat peneliti melakukan program 

latihan profesi (PLP) di sekolah menengah, diketahui bahwa soal-soal evaluasi 

kognitif dalam pembelajaran biologi lebih mengutamakan soal-soal pada 

jenjang C1, C2 dan C3, sedangkan soal pada jenjang C4 jarang diberikan. Dari 

beberapa pernyataan yang telah dikemukakan, dapat diprediksikan bahwa 

peserta didik akan memiliki kemampuan kognitif hanya pada jenjang ingatan, 

pemahaman serta aplikasi, sedangkan pada jenjang analisis, evaluasi dan 

mencipta tidak dikembangkan. 

Selain itu, implementasi pelaksanaan pembelajaran di lapangan 

khususnya bidang IPA pada umumnya masih menggunakan pendekatan 

teacher centered. Pembelajaran seperti itu akan mengakibatkan lemahnya 

penguasaan konsep serta minimnya penguasaan konsep yang masuk ke dalam 

ingatan jangka panjang (Budiani, 2012: 2). Hal ini tentu akan mempengaruhi 

kemampuan siswa pada tingkat yang lebih tinggi, seperti menalar, berpikir 

kritis serta berpikir kreatif. Sehingga penguasaan konsep yang juga merupakan 
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salah satu bentuk hasil belajar siswa, memang harus diukur setelah proses 

pembelajaran. 

Hasil studi Trends in International Mathematics and Science Study  

(TIMSS) tahun 2007 menunjukkan siswa Indonesia berada pada ranking amat 

rendah dalam kemampuan 1) memahami informasi yang komplek 2) teori, 

analisis dan pemecahan masalah 3) pemakaian alat, prosedur dan pemecahan 

masalah dan 4) melakukan investigasi. Selain itu, hasil studi Program for 

International Student Assessment (PISA) tahun 2009 menunjukkan peringkat 

Indonesia yang menduduki 10 besar terbawah dari 65 negara. Kemampuan 

proses dalam studi PISA salah satunya didefinisikan kemampuan seseorang 

dalam menafsirkan (interpret) yang melibatkan kemampuan dalam komunikasi, 

penalaran dan argumentasi.Soal-soal dalam studi PISA lebih banyak mengukur 

kemampuan menalar, memecahkan masalah dan berargumentasi daripada soal-

soal yang mengukur kemampuan teknis baku yang berkaitan dengan ingatan 

semata. Berdasarkan fakta dan data yang telah diuraikan tersebut, dapat diambil 

kesimpulan bagaimana pentingnya mengembangkan kemampuan peserta didik 

dalam menalar dan menganalisis. Rendahnya kemampuan analisis siswa sejak 

dibangku SMP sesuai dengan hasil studi TIMSS dan PISA, juga akan 

mempengaruhi perkembangan kemampuan analisis pada masa SMA. Atas 

dasar soal-soal dan kemampuan proses dalam studi PISA, menunjukkan  pula 

bagaimana pentingnya mengembangkan kemampuan komunikasi. Kemampuan 

komunikasi juga merupakan keterampilan proses sains (Rustaman et al., 2005).  

Melihat kenyataan di lapangan bahwa kemampuan komunikasi siswa 

dalam pembelajaran sering tidak dinilai, ini akan mengakibatkan kemampuan 

komunikasi yang dimiliki peserta didik tidak diketahui dan dikembangkan 

dalam pembelajaran. Tanpa komunikasi, orang tidak akan mendapatkan 

informasi, sampai ada pendapat yang menyatakan “Bila ingin menguasai dunia, 

kuasailah informasi”. Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana pentingnya 

untuk mengembangkan kemampuan komunikasi. Terdapat dua jenis 

komunikasi, yakni komunikasi lisan dan tertulis. Segenap unsur yang tertuang 

dalam tulisan mencerminkan atau melambangkan unsur-unsur yang mewakili 
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komunikasi lisan. Sebelum menulis, diperlukan kemampuan mengharmonikan 

berbagai aspek tulisan, yaitu memproses pengetahuan tentang topik yang akan 

dituliskan, menuangkan pengetahuan secara runtut serta menyajikan sesuai 

dengan aturan penulisan (Churiyah, 2010: 42).  

Penjelasan paragraf diatas mengisyaratkan bahwa sebelum 

mengembangkan kemampuan komunikasi tertulis, peserta didik diharapkan 

dapat memproses pengetahuan tentang topik yang akan dituliskan, arti dari 

memproses pengetahuan disini dapat diartikan bahwa peserta didik harus 

mampu memahami dan menganalisis suatu pengetahuan sebelum dijadikan 

informasi berupa tulisan. Selain itu, untuk dapat mengembangkan kemampuan 

komunikasi, maka siswa harus memiliki bahan yang akan dikomunikasikan. 

Kemampuan komunikasi yang baik pada siswa akan tercapai apabila siswa 

mampu memahami dan menganalisis bahan yang dikomunikasikan tersebut. 

Sehingga bisa dikatakan antara kemampuan komunikasi khususnya komunikasi 

tertulis dan kemampuan analisis ini akan saling berhubungan. Selain itu, 

penguasaan konsep siswa yang menjadi kemampuan dasar juga akan 

mempengaruhi kemampuan analisis serta komunikasi siswa. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini juga akan sedikit dibahas mengenai hubungan antara 

penguasaan konsep, kemampuan analisis serta komunikasi. 

Diperlukan suatu strategi dalam pembelajaran agar dapat mengukur 

kemampuan analisis dan komunikasi siswa, khususnya komunikasi tertulis. 

Pembelajaran sains khususnya biologi sangat berkaitan erat dengan kehidupan 

sehari-hari. Selain itu, materi-materi dalam biologi tidak dapat berdiri sendiri-

sendiri (parsial) melainkan berhubungan satu sama lain. Ilmu biologi juga 

sangat berkaitan dengan disiplin ilmu yang lain. Akan  lebih bermakna jika 

pembelajaran dalam biologi disangkut pautkan dengan fenomena sehari-hari 

serta dihubungkan dengan disiplin ilmu yang lain. Sehingga memungkinkan 

menarik siswa untuk lebih termotivasi dalam belajar. Ausubel (Joyce dan Weil, 

1972: 12) mengemukakan konsep-konsep IPA yang diberikan  hendaknya 

saling berkaitan dengan hal-hal yang sudah diketahui oleh siswa, atau saling 
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keterkaitan dengan berbagai peristiwa yang telah dialaminya, sesuai dengan 

minat siswa dan saling keterhubungan dengan masa depan kelak bagi siswa.  

Atas dasar hal tersebut, pembelajaran IPA hendaknya disajikan secara 

utuh dan tidak terkotak-kotak. Menurut Masriyah (2009) pembelajaran yang 

disajikan terpisah-pisah atau terkotak-kotak memungkinkan adanya tumpang 

tindih dan pengulangan, sehingga membutuhkan waktu dan energi yang lebih 

banyak. Pembelajaran terpadu merupakan salah satu desain pembelajaran yang 

dianjurkan untuk diaplikasikan pada semua jenjang pendidikan. Pembelajaran 

ini merupakan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik 

secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan 

konsep serta prinsip secara holistik dan otentik (Puskur, 2006: 1). Komponen 

konten dalam studi PISA dimaknai sebagai materi yang dipelajari salah satunya 

meliputi perubahan dan keterkaitan (change anda relationship). Penjelasan 

tersebut menunjukkan bahwa materi-materi dalam pembelajaran, khususnya 

pelajaran IPA, hendaknya dikaitkan dengan materi-materi lain. Berdasarkan 

hasil observasi, peneliti menemukan banyak digunakan soal-soal IPA terpadu 

pada soal-soal tes masuk ke perguruan tinggi, dimana mata pelajaran 

matematika, kimia, biologi dan fisika saling terkait dalam soal dan 

pertanyaannya.  

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan connected teaching untuk 

mengukur kemampuan kemampuan analisis serta komunikasi siswa, khususnya 

komunikasi tertulis. Connected teaching sebenarnya adalah model 

pembelajaran, tetapi karena sintak atau langkah-langkah pembelajarannya 

masih belum terlalu dimengerti, maka connected disini dianggap sebagai 

pendekatan sehingga langkah-langkah pembelajarannya dikembangkan sendiri 

seperti pada pembelajaran pada umumnya. Model connected merupakan salah 

satu dari sekian banyak jenis dari pendekatan terintegrasi (Integrated 

Approach), namun salah satu alasan peneliti menggunakan connected  karena 

pada penggunaan IPA terpadu model connected memiliki karakterisitik yang 

mendukung dalam kegiatan pembelajaran, salah satunya yaitu “bermakna” 

(Depdiknas dalam Masduki&Rahayu, 2013: 6). Selain itu, Masduki dan 
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Rahayu (2013) mengungkapkan dengan adanya penerapan pembelajaran IPA 

terpadu model connected, siswa dapat mengaitkan antar konsep dalam 

kehidupan sehari-hari. Senada dengan yang diungkapkan oleh Sriyati (2008) 

bahwa dengan model pembelajaran connected siswa lebih mudah menemukan 

keterkaitan karena masih dalam lingkup satu bidang studi. Berdasarkan 

penyataan tersebut, maka peneliti menghubungkan materi dengan fenomena 

dalam kehidupan sehari-hari siswa serta membahas materi yang akan diajarkan 

secara komprehensif dengan menghubungkan materi tersebut dengan ilmu lain 

tetapi masih dalam satu lingkup bidang studi.  Dalam penelitian Munir et al. ( 

2012: 112) menyimpulkan penerapan kurikulum terpadu connected dapat 

diterapkan untuk meningkatkan keterampilan dalam menulis. Hal ini menjadi 

salah satu bukti bahwa pendekatan connected teaching dapat meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi, terutama kemampuan berkomunikasi secara 

tertulis.  

Selain itu, menurut Masriyah (2009) keterpaduan bidang kajian dapat 

mendorong guru untuk mengembangkan kreativitas tinggi karena adanya 

tuntutan untuk memahami keterkaitan antara satu materi dengan materi yang 

lain. Karena menggunakan connected teaching, maka disini peneliti mencoba 

memilih materi yang sesuai pada proses pembelajaran. Materi yang sesuai yaitu 

materi yang memiliki keterkaitan yang kaya dengan konsep lain. Akan lebih 

menarik jika materi yang dibahas sangat berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari siswa serta materi sesuai dengan fenomena/isu-isu yang sedang 

terjadi dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu materi yang akan dijadikan 

bahan penelitian disini yaitu tentang pencemaran lingkungan. Penulis memilih 

konsep pencemaran lingkungan karena materi tentang pencemaran erat 

kaitannya dengan kondisi lingkungan saat ini, sehingga siswa tidak akan 

merasa asing dengan materi yang dipilih penulis.  

Materi pencemaran lingkungan disini perlu diajarkan karena mengingat 

adanya ketentuan Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada 

umumnya, siswa hanya tahu akibat dari pencemaran lingkungan, tetapi tidak 
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tahu penyebab serta prosesnya sehingga akan sulit untuk menemukan solusi 

dalam memecahkan permasalahan pada pencemaran lingkungan. Untuk 

mengetahui proses yang terjadi pada pencemaran lingkungan tidak bisa hanya 

dijelaskan secara biologis saja melainkan ada serangkaian proses reaksi kimia 

yang terjadi di alam sehingga lingkungan berubah. Dengan demikian penulis 

ingin mengkoneksikan materi biologi yakni disini pencemaran lingkungan 

dengan materi kimia khususnya tentang unsur dan senyawa berbahaya, 

sehingga pembahasan materi akan lebih komprehensif dan meningkatkan 

pemahaman siswa. Selain itu dengan strategi pembelajaran yang demikian akan 

dapat meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitar.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti 

merumuskan judul penelitian ini, yaitu “Penguasaan Konsep, Kemampuan 

Analisis dan Komunikasi Siswa pada Pembelajaran Pencemaran Lingkungan 

dengan Connected Teaching.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: “Bagaimana penguasaan konsep, kemampuan analisis 

dan komunikasi siswa pada pembelajaran pencemaran lingkungan dengan 

connected teaching?” 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dibuat pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penguasaan konsep siswa pada pembelajaran pencemaran 

lingkungan dengan connected teaching ? 

2. Bagaimana kemampuan analisis siswa pada pembelajaran pencemaran 

lingkungan dengan connected teaching ?  

3. Bagaimana kemampuan komunikasi tertulis siswa pada pembelajaran 

pencemaran lingkungan dengan connected teaching ? 

4. Berapa besar hubungan antara penguasaan konsep, kemampuan analisis 

dan kemampuan komunikasi tertulis siswa pada pembelajaran pencemaran 

lingkungan dengan connected teaching ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan 

penelitian ini adalah, “Untuk menganalisis penguasaan konsep, kemampuan 

analisis dan komunikasi siswa pada pembelajaran pencemaran lingkungan 

dengan connected teaching” 

 

D. Batasan Masalah 

Untuk lebih mengarahkan penelitian yan dilakukan, maka peneliti 

membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran/penyajian materi dikelas dilakukan dengan pendekatan 

interdisciplinary connected teaching, yang  menghubungkan konsep biologi 

khususnya materi pencemaran lingkungan dengan konsep  kimia khususnya 

materi unsur dan senyawa berbahaya serta dampaknya. 

2. Konsep yang diajarkan yaitu konsep pencemaran lingkungan, khususnya 

jenis pencemaran, proses serta dampak yang ditimbulkan dari pencemaran 

tersebut. 

3. Penguasaan konsep yang diukur dalam penelitian ini yaitu penguasaan 

konsep pada domain kognitif pada jenjang C1, C2 dan C3 sebagai tolak ukur 

dalam mengukur kemampuan analisis siswa pada jenjang kognitif C4. 

4. Kemampuan analisis yang diukur dalam penelitian ini yaitu kemampuan 

kognitif pada jenjang C4 menurut Taksonomi Bloom revisi yang meliputi 

indikator differentiating, organizing dan attributing (Anderson et al., 2001). 

5. Kemampuan komunikasi yang diukur dalam penelitian ini yaitu kemampuan 

komunikasi tertulis, diambil dari indikator kemampuan proses sains yang 

khusus untuk kemampuan berkomunikasi tertulis, yaitu kemampuan 

membaca gambar, bagan, tabel dan grafik.  
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai kemampuan analisis dan komunikasi pada 

pembelajaran pencemaran lingkungan dengan connected teaching ini , dapat 

memberikan manfaat, yaitu: 

1. Bagi guru diharapkan: 

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pembelajaran 

dengan menghubungkan mata pelajaran biologi dengan mata pelajaran lain 

khususnya pada materi pencemaran lingkungan dengan demikian proses 

pembelajaran akan lebih komprehensif. 

b. Sebagai gambaran dalam menilai kemampuan analisis dan komunikasi 

siswa pada konsep pencemaran lingkungan. 

c. Sebagai masukan dalam memperbaiki kualitas proses pembelajaran yang 

berkaitan dengan pembelajaran kognitif. 

2. Bagi siswa diharapkan: 

a. Dapat meningkatkan motivasi siswa pada proses pembelajaran khususnya 

pada konsep pencemaran lingkungan karena menggunakan  connected 

teaching dan proses pembelajaran dikaitkan dengan fenomena di 

kehidupan sehari-hari.  

b. Selain motivasi, juga akan mengembangkan kemampuan kognitif siswa 

dalam jenjang yang lebih tinggi, yaitu kemampuan menganalisis dan 

berkomunikasi. 

c. Setelah belajar konsep pencemaran lingkungan, dapat meningkatkan 

kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitarnya. 

3. Bagi pembaca atau peneliti lain: 

a. Sebagai informasi yang memberikan gambaran dengan connected teaching 

pada pembelajaran akan meningkatkan motivasi siswa dalam proses 

pembelajaran, meningkatkan kemampuan kognitif serta pembelajaran akan 

lebih komprehensif. 

b. Sebagai data tambahan atau referensi untuk melaksanakan penelitian 

lanjutan mengenai connected teaching. 
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F. Asumsi 

1. Pendekatan pembelajaran terpadu dapat mengembangkan kemampuan nalar 

dalam pembentukan pengetahuan berdasarkan interaksi dengan lingkungan 

dan pengalaman dalam kehidupannya (Dewey, 1902). 

2. Model pembelajaran terpadu yaitu tipe connected pada bidang studi IPA 

dapat meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir rasional 

(Astuti, 2011: 15). 

3.Penerapan kurikulum terpadu tipe connected dapat meningkatkan 

keterampilan menulis (Munir et al, 2012: 112). 

 

G. Hipotesis 

Dalam penelitian ini, ditentukan hipotesis dengan mengacu pada asumsi 

diatas. Hipotesis yang dimaksud adalah: “Terdapat peningkatan penguasaan 

konsep, kemampuan analisis dan komunikasi yang mencapai kategori sedang 

pada kelompok siswa yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

connected teaching”. 

 

 


