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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Berdasarkan kajian Freidenreich, Duncan, dan Shea, (2011) 

menyatakan bahwa genetika adalah landasan biologi modern dan aspek penting 

dari literasi sains. Penalaran dalam materi pelajaran genetika menjadi lebih 

menantang bagi siswa karena memerlukan adanya integrasi pengetahuan 

diberbagai tingkat organisasi biologis, diantaranya adalah tingkat gen; protein; 

sel; jaringan; organ; organisme; dan juga menghubungkan beberapa model 

konseptual yang kompleks. Dinyatakan oleh Th. Dobzhansky (dalam Roini, 

2012) bahwa “Nothing in biology is understandable except the light of genetics. 

Genetics is the core biologycal science”. Terkait dengan pernyataan tersebut, 

materi genetika merupakan materi dasar bagi ilmu biologi, maka genetika 

menjadi materi yang penting dalam pelajaran sains di sekolah. Proses 

pembelajaran genetika membutuhkan pemberdayaan berpikir secara sengaja, 

bahkan terprogram selama pembelajaran (Corebima, 2008). 

Hasil dari penelitian Freidenreich, et al, (2011) menyatakan bahwa 

materi genetika memerlukan pemahaman tiga model konseptual. Pertama 

adalah model konseptual genetik, dalam model konseptual genetik ini siswa 

seharusnya mampu menjelaskan pola-pola pewarisan sifat dan probabilitas 

untuk mendapatkan keturunan dengan fenotip tertentu. Kedua adalah model 

konseptual meiosis, dimana pada model konseptual meiosis ini siswa 

seharusnya sudah mampu menjelaskan tentang konsep proses seluler yang 

mendasari pemisahan dan bermacam-macam independen dari gen ke dalam sel 

kelamin, yang merupakan dasar untuk transfer informasi genetik dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Model konseptual yang ketiga adalah model 

konseptual molekuler, pada model konseptual molekuler ini siswa seharusnya 

mampu memahami bahwa sifat fisik pada individu merupakan hasil dari 

mekanisme seluler dan molekuler. Pada model konseptual molekuler ini 

memiliki konsep-konsep yang begitu kompleks. Di dalam silabus kurikulum 
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2013, model konseptual molekuler terangkum dalam BAB Substansi Genetika 

termasuk dalam materi sintesis protein.
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Dalam perkuliahan pengantar biologi di Michigan State University, 

peneliti sebelumnya telah meneliti dengan menggunakan model berbasis 

pedagogi yang memungkinkan mahasiswa untuk mengintegrasikan 

pemahaman mereka mengenai materi genetika dan materi evolusi dalam 

beberapa studi kasus (Speth, Shaw, Momsen, Reinagel, Le, Taqieddin, dan 

Long, 2014). Model pembelajaran yang mendasar dan model berbasis pedagogi 

dilakukan untuk mengenalkan pembelajaran yang mendalam dan bermakna di 

dalam kelas sains.  

Hasil kajian dari Suwarma (dalam Rodjikin & Oktarina, 2011) 

menyatakan bahwa pemahaman konseptual merupakan aspek kunci dari 

sebuah pembelajaran. Salah satu tujuan pembelajaran yang terpenting adalah 

membuat peserta didik dapat memahami konsep utama dalam suatu subjek, 

bukan sekedar mengingat fakta yang terpisah-pisah. Dalam banyak kasus, 

pemahaman konsep akan berkembang apabila guru dapat membantu siswanya 

untuk mengeksplorasikan materi secara mendalam dan memberi contoh kepada 

siswa secara tepat dan menarik dari suatu konsep yang ada. Akan tetapi, pada 

kenyataannya masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar cenderung masih mengabaikan 

gagasan konsep dan pemahaman siswa. Aktifitas guru terlihat lebih menonjol 

dibandingkan dengan aktifitas siswa di kelas.   

Terkait dengan pemahaman konseptual tersebut, Corebima, (2008) 

menyatakan bahwa melalui peta konsep, peserta didik dapat membangun 

pemahaman yang bersifat konseptual sehingga dapat mencapai hasil belajar 

kognitif tingkat tinggi, yaitu berpikir kreatif. Menurut Novak (dalam Roini, 

2012) proses pemetaan konsep dapat mengurangi kebiasaan memori hafalan 

dan membuat belajar siswa menjadi lebih bermakna. Belajar bermakna dapat 

diartikan sebagai suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep 

yang relavan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang, hal tersebut juga 

disampaikan oleh Ausubel (dalam Dahar, 2006). Berdasarkan penelitian 

Ausubel mengenai belajar bermakna, Novak dan Gowin (1984) menyatakan 

bahwa menciptakan peta konsep ditujukan untuk melihat struktur kognitif 
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siswa secara eksternal serta guru dapat melihat konsep-konsep apa saja yang 

sudah diketahui oleh siswa. 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, peneliti lain yaitu Djulia (dalam  

Purwaningsih, 2014) juga menyatakan bahwa siswa yang belajar dengan cara 

menghafal, akan lebih sulit dalam mengembangkan konsep dan mengaitkan 

hubungan antar konsep. Pernyataan tersebut juga disampaikan dalam teori 

yang dipaparkan oleh (Dahar, 2006) yaitu peta konsep akan menyatakan 

hubungan antar konsep-konsep dalam bentuk proposisi-proposisi untuk 

membantu guru mengetahui konsep-konsep yang telah dikuasai oleh siswa agar 

belajar bermakna dapat berlangsung dengan baik. Pembelajaran genetika 

melalui pendekatan konsep dapat diterapkan dengan strategi peta konsep 

(Roini, 2012).  

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli, dapat 

dianalisis bahwa untuk memahami suatu materi, tidak bisa hanya satu materi 

saja yang dikuasai, akan tetapi materi-materi yang lainnya juga ikut 

mendukung untuk dapat membantu memahami materi tersebut secara 

konseptual. Seperti halnya pada BAB Substansi Genetika, termasuk materi 

sintesis protein merupakan salah satu materi biologi yang memiliki konsep-

konsep sangat kompleks. Konsep-konsep dalam materi tersebut diantaranya 

meliputi konsep gen, DNA, RNA, genotip, fenotip, transkripsi, translasi, 

autosom, gonosom, fenotipe dan masih banyak lagi konsep lainnya. Sementara, 

sampai saat ini belum banyak penelitian mengenai pemahaman siswa tentang 

model konseptual molekuler yang dilakukan di jenjang Sekolah Menengah 

Atas (SMA) pada bab substansi genetika khususnya dalam materi sintesis 

protein.  

Di dalam silabus mata pelajaran biologi jenjang Sekolah Menengah 

Atas (SMA) / MA kurikulum 2013, tuntutan kompetensi dasar pada BAB 

Substansi Genetika telah tercantum dalam Kompetensi Dasar nomor 3.3 dan 

3.4 yang berbunyi “KD 3.3. Menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi 

gen, DNA, kromosom dalam proses penurunan sifat pada makhluk hidup serta 

menerapkan prinsip-prinsip pewarisan sifat dalam kehidupan” dan “KD 4.3. 
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Mensimulasikan proses sintesis protein, serta perilaku DNA dan kromosom 

dalam proses pewarisan sifat”. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

Mengungkap Pemahaman Siswa tentang Model Konseptual Molekuler pada 

Materi Sintesis Protein melalui Peta Konsep. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang akan diteliti adalah: 

“Bagaimanakah pemahaman siswa tentang model konseptual molekuler pada 

materi sintesis protein melalui peta konsep ?” 

Dari rumusan masalah tersebut, maka disusunlah pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pemahaman siswa dalam mengungkap 9 konsep penting 

pada kriteria model konseptual molekuler melalui peta konsep ? 

2. Bagaimana kemampuan siswa dalam membuat peta konsep pada materi 

sintesis protein ? 

3. Bagaimana hubungan pemahaman siswa tentang model konseptual 

molekuler dengan kualitas peta konsep yang dibuat oleh siswa dan juga hasil 

belajar siswa ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap pemahaman siswa 

tentang model konseptual molekuler pada materi sintesis protein melalui peta 

konsep. 

D.  Batasan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian 

yang telah dipaparkan, terdapat beberapa pokok permasalahan yang dibatasi 

agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang pada ruang lingkup 

yang akan diteliti. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Materi yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan Kompetensi 

Dasar pada kurikulum 2013, yaitu KD 3.3. Menganalisis keterkaitan antara 

struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam proses penurunan sifat 

pada makhluk hidup serta menerapkan prinsip-prinsip pewarisan sifat dalam 
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kehidupan dan KD 4.3. Mensimulasikan proses sintesis protein, serta 

perilaku DNA dan kromosom dalam proses pewarisan sifat. 

2. Pemahaman siswa yang dianalisis adalah 9 konsep penting yang ada dalam 

kriteria model konseptual molekuler pada materi sintesis protein. 

3. Pemahaman siswa tentang model konseptual molekuler pada materi sintesis 

protein ini diukur dengan menggunakan tes tertulis berupa peta konsep yang 

dibuat oleh siswa dan dengan tes uraian sebagai data pendukungnya. 

4. Peta konsep yang telah dibuat oleh siswa diukur berdasarkan kesesuaian 

konsep dan terminologi, kesahihan proposisi, adanya hierarki, adanya kaitan 

silang, dan adanya contoh-contoh. Peta konsep dianalisis secara kuantitatif 

yakni menggunakan rubrik atau pedoman kriteria penskoran peta konsep 

yang dikemukakan oleh Novak & Gowin (1984), sedangkan analisis 

kualitatif mengenai tipe struktur peta konsep, peneliti menggunakan 

pedoman analisis peta konsep yang dikemukakan oleh Kinchin & Hay 

(2010). 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai 

pihak, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi siswa 

a. Dengan membuat peta konsep, dapat melatih cara berpikir menjadi 

lebih terstruktur. 

b. Dapat melatih pemahaman konsep terhadap konsep-konsep yang ada 

pada materi sintesis protein. 

2. Bagi guru  

a. Dapat memberikan informasi kemampuan pemahaman siswa terkait 

model konseptual molekuler pada materi sintesis protein. 

b. Peta konsep dapat dijadikan alat evaluasi alternatif untuk mengukur 

pemahaman konsep siswa. 

3. Bagi peneliti lain 

a. Dapat menjadi media informasi dan referensi untuk dijadikan penelitian 

sejenis atau bahan untuk pengembangan penelitian. 
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F. Struktur Organisasi Skripsi 

Gambaran mengenai keseluruhan isi skripsi dan pembahasannya, 

dijelaskan dalam sistematika penulisan sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bagian pendahuluan ini, menjelaskan mengenai latar belakang 

penelitian; rumusan masalah penelitian; tujuan penelitian; batasan masalah 

penelitian; manfaat penelitian; dan struktur organisasi skripsi. 

2. Bab II Kajian Pustaka 

Pada bagian kajian pustaka ini, menjelaskan tentang teori-teori, kerangka 

pemikiran, dan konsep yang relavan dengan penelitian yang dikaji. 

Beberapa konsep yang dikaji dalam bab II ini yakni tentang pemahaman 

konsep siswa; konsep dan konsepsi; model konseptual; analisis kurikulum 

2013 bab substansi genetika dan materi sintesis protein; peta konsep; dan 

pengertian hasil belajar. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Pada bagian metode penelitian ini, membahas mengenai komponen-

komponen dari metode penelitian, yaitu definisi operasional; desain 

penelitian; subjek penelitian; instrumen penelitian; prosedur penelitian; dan 

analisis data penelitian.  

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bagian hasil dan pembahasan ini berisi dua hal utama, yaitu hasil dari 

temuan penelitian berdasarkan pengolahan data dan analisis data sesuai 

dengan rumusan masalah penelitian, serta pembahasan temuan penelitian 

untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.  

5. Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi 

Bagian ini berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi yang mencakup 

pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian.
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