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PENDAHULUAN

A. Later Belakang Masalah

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebagaimana tercantum dalam Gans-gans
Besar Program Pengajaran (GBPP) diartikan sebagai hasil kegiatan manusia berupa
pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar yang
diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses.

Pembelajaran Biologi yang merupakan salah satu bidang Ilmu Pengetahuan
Alam (IPA) bertujuan; (1) untuk memahami konsep-konsep Biologi dan saling
keterkaitannya, (2) mengembangkan keterampilan dasar Biologi untuk menumbuhkan
nilai serta sikap ilmiah, (3) menerapkan konsep dan prins.p Biologi untuk
menghasilkan karya teknologi sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan manusia,
(4) mengembangkan kepekaan nalar untuk memecahkan masalah yang berkaitan
dengan proses kehidupan dalam kejadian sehan-hari, (5) meningkatkan kesadaran
akan kelestanan Hngkungan, (6) membenkan bekal pengetahuan dasar untuk

melanjutkan pendidikan (Kurikulum 2004: 2).

Tujuan mata pelajaran Biologi d, atas menggambarkan bahwa Biologi
berkaitan dengan cara mencan tahu dan memahami alam secara sistematis, sehingga
Biologi bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep,
pnns,p saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan Biologi
diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa dalam mempelajari alam sekitarnya.



Pendidikan Biologi menekankan pada pemberian pengalaman secara

langsung. Karena itu, siswa perlu dibantu untuk mengembangkan sejumlah
keterampilan proses supaya siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar.
Keterampilan proses ini meliputi keterampilan mengamati dengan seluruh mdera,
mengajukan hipotesis, menggunakan alat dan bahan secara benar dengan selalu
mempertimbangkan keselamatan kerja, mengajukan pertanyaan, menggolongkan,
menafsirkan data dan mengkomunikasikan hasil temuan secara beragam, menggali

dan memilah informasi faktual yang relevan untuk menguji gagasan-gagasan atau

memecahkan masalah sehari-hari.

Disamping itu kemungkinan untuk mengembangkan teknologi relevan dari

konsep-konsep Biologi yang dipelajan sangat dianjurkan dalam kegiatan
pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran

Biologi tersebut bagi diri serta masyarakatnya.

Menyadari bahwa perkembangan sains semakin kompleks atau pesat dan tidak

memungkinkan guru menginformasikan semua fakta dan konsep pada peserta didik,
maka guru diharapkan dapat merancang situasi belajar yang begitu menank, agar
dapat memotivasi peserta didik untuk mempersiapkan din belajar secara utuh, terlatih
berpikir kntis, kreatif, analitik, tumbuh keinginan untuk mengamati dengan cermat,

mau bertanya, dan berdiskusi. Sehingga akhirnya diharapkan dapat menemukan

konsep diri atau membentuk pengetahuannya sendin, dan mengembangkan kesadaran
akan pentingnya tujuan yang ingin dicapai, serta dapat mengambil makna dari konsep

yangdipelajari.



Menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan, proses belajar

mengajar bukan hanya mengajarkan Biologi sebagai produk berupa konsep atau

prinsipsemata, melainkan juga mengajarsiswa berpikir melalui Biologi (Rustaman &

Redjeki, 1991:1). Namun pada kenyataannya di lapangan tidak demikian adanya.

Dari observasi yang dilakukan, masih banyak guru yang belum melatih pengetahuan

yang dimiliki oleh siswa. Pada hal siswa memiliki banyak pengetahuan tetapi tidak

dilatih untuk menemukan pengetahuan, konsep, dan mengembangkan ilmu

pengetahuan (Semiawan, 1989: 14).

Untuk itu agar siswa belajar secara aktif, guru harus menciptakan strategi

yang tepat dalam memotivasi belajar siswa. Tugas guru adalah memfasilitasi agar

informasi baru menjadi bermakna, supaya memberikan kesempatan kepada siswa

untuk menemukan dan menerapkan ide siswa sendiri, dan menyadarkan siswa untuk

menerapkan strateginya sendiri.

Biologi sebagai proses, produk, dan aplikasi belum dipahami secara utuh oleh

para guru di lapangan, yang tercermin dari hasil observasi kegiatan guru dalam proses

belajar mengajar yang kurang menekankan pada keterampilan proses sains sebagai

target pencapaian belajar siswa. Pembelajaran seperti itu lebih mengarah pada

penguasaan pengetahuan Biologi sebagai produk semata. Dengan demikian proses

pembelajarannya juga hanya ditujukan untuk menguasai materi pelajaran tanpa

melatih proses berpikir siswa (Rustaman & Rustaman, 1997: 9). Kondisi seperti

inilah yang tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam model pembelajaran

Latihan Inkuiri.



Pendekatan Inkuiri dalam pembelajaran melibatkan proses eksplorasi alam

sekitarnya dimana merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan, melatih, dan

menguji sendiri proses penemuan (discovery) sehingga mencapai pemahaman ilmiah.

Selain itu, siswa mengidentifikasi asumsi; menggunakan caraberpikir kritis, logis dan

kreatif serta terbuka terhadap penjelasan alternatif Melalui inkuiri, siswa secara aktif

mengembangkan pemahaman sains melalui keterampilan bernalar dan berpikir (

Colburn, 2000). Dengan demikian situasi belajar harus menantang dan merangsang

daya cipta serta kreativitas peserta didik untuk berpikir dan menemukan sendiri isu

membangun pengetahuan yang berupa konsep-konsep secara mandiri.

Model pembelajaran Latihan Inkuiri dirancang untuk mengajak siswa secara

langsung ke dalam proses ilmiah melalui latihan-latihan yang meringkaskan proses

ilmiah itu ke dalam waktu yang relatif singkat. Hasil penelitian Schlenker (1976)

(dalam Joyce (1992: 198) menunjukkan bahwa latihan inkuiri dapat meningkatkan

pemahaman sains, produktifdalam berpikir kreatif, dan siswa menjadi terampil dalam

memperoleh dan menganalisis informasi.

LatihanInkuiri berasal dari suatu kenyataan bahwa siswa memiliki kebebasan

dalam belajar. Model pengajaran ini menuntut partisipasi aktif siswa dalam inkuiri

(penyelidikan) ilmiah. Siswa memiliki keingintahuan dan ingin berkembang, dan

Latihan Inkuiri menekankan pada sifat-sifat siswa ini, yaitu memberikan kesempatan

pada siswa untuk bereksplorasi dan memberikan arah yang spesifik sehingga area

baru dapat tereksplorasi dengan lebih baik.



Richard Suchman (1962) menginginkan agar siswa bertanya mengapa suatu

peristiwa terjadi, kemudian siswa melakukan kegiatan, mencari jawaban, memproses

data secara logis, sampai akhirnya siswa mengembangkan strategi pengembangan

intelektual yang dapat digunakan untuk menemukan mengapa suatu fenomena bisa

terjadi.

Model pembelajaran Latihan Inkuiri menuntut guru untuk melibatkan siswa

untuk memulai inkuiri sedapat mungkin. Peran guru adalah menyeleksi atau

menciptakan situasi masalah, mewasiti prosedur inkuiri, memberikan respon terhadap

inkuiri yang ditunjukkan siswa, membantu siswa memulai inkuiri, dan memfasilitasi

diskusi siswa. Adapun faktor pendukung yang harus diperhatikan adalah penciptaan

kondisi untuk memberikan bahan konprontasi, guru harus memahami dan menguasai

proses-proses dan strategi berpikir, dan bahan-bahan yang menjadi sumber untuk

menyelesaikan masalah.

Penerapan model dikatakan baik bila sesuai dengan kondisi dan konteksnya

baik tujuan, waktu, kondisi siswa maupun karakteristik materi. Pendekatan tersebut

juga dikombinasikan dan tidak ada aturan yang ketat mengenai konsekuensi maupun

jenis kombinasinya (Bell, 2002).

Dari uraian tersebut dikatakan bahwa model pembelajaran Latihan Inkuiri

dapat menampilkan peranan sains dan memberikan keuntungan kepada siswa yang

ingin meningkatkan pengetahuan sains dalam meningkatkan prestasi belajar.

Pentingnya kesadaran lingkungan dapat dilihat dari tujuan pendidikan biologi

yang mencakup seluruh komponen baik kognitif, afektif maupun psikomotor, dapat



diterapkan dalam pembelajaran konsep "Ekologi" Mengingat pentingnya Ekologi

bagi makhluk hidup, yang berkaitan dengan lingkungan, maka diperiukan sikap

mental, kesadaran dan kebijaksanaan dari setiap orang, karena Ekologi merupakan

hubungan timbal balik antara organisme (makhluk hidup) dan lingkungan. Organisme

yang dipelajari meliputi tingkatan individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma,

dan bisfer. Dalam lingkungan terdapat dua komponen pokok yang terdiri atas

komponen tak hidup (abiotik) dan komponen hidup (biotik).

Melihat pentingnya Ekologi bagi kelangsungan hidup manusia, maka konsep

ini sangat penting untuk dikuasai dan dipahami siswa, agar siswa disamping

mempunyai pengetahuan tentang Ekologi dan dapat mengembangkan teknologi untuk

pemanfaatan Ekologi, juga mempunyai sikap mental, kesadaran dan kebijaksanaan

dalam pengelolaandan pelestariannya.

Konsekuensinya, bahwa proses pembelajaran konsep-konsep Biologi di SMU

perlu dioptimalisasikan kualitasnya agar prestasi belajar siswa lebih optimal yaitu

dengan model pembelajaran Latihan Inkuiri. Dalam penelitian ini penulis mencoba

menjelaskan Efektivitas Model Pembelajaran Latihan Inkuiri Dalam Meningkatkan

Keterampilan Proses SainsPada KonsepEkologi Siswa Kelas I SMU".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : "Apakah Model Pembelajaran

Latihan Inkuiri cukup efektif dalam meningkatkan Keterampilan Proses

Sains pada konsep Ekologi siswa kelas I SMU" ?



C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang akan muncul dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana deskripsi umum dari Keterampilan Proses Sains (KPS) siswa

pada konsepEkologi yang belajar dengan menggunakan :

(a) Model pembelajaran Latihan Inkuiri dan

(b) Model pembelajaran biasa ?

2. Apakah model pembelajaran Latihan Inkuiri memiliki keunggulan komparatif

terhadap model pembelajaran biasa dalam meningkatkan Keterampilan

Proses Sains (KPS) ?

3. Bagaimana pendapat siswa dan guru tentang belajar yang menggunakan

model pembelajaran Latihan Inkuiri ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan Keterampilan Proses Sains siswa pada konsep Ekologi setelah

dilakukan model pembelajaran Latihan Inkuiri dan dengan model pembelajaran

biasa.

2. Menguji keunggulan komparatif model pembelajaran Latihan Inkuiri terhadap

model pembelajaran biasa dalam meningkatkan Keterampilan Proses Sains siswa

pada konsep Ekologi.



E. Manfaat Penelitian yv^^"^"^

1. Menjadi acuan bagi guru Biologi tentang penerapan model pembelaj;

Inkuiri sebagai alternatif untuk meningkatkan penguasaan konsep-konsep Biologi.

2. Memberikan model pembelajaran dalam meningkatkan Keterampilan Proses

Sains siswa.

3. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan informasi dalam

memperbaiki proses pembelajaran Biologi di SMU sebagai upaya meningkatkan

kualitas proses dan prestasi belajar siswa.

4. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang model pengajaran beserta

penerapannya dalam situasi proses belajar mengajar, khususnya model mengajar

Latihan Inkuiri.

5. Untuk memberikan umpan balik kepada guru dalam menyusun suatu rancangan

pembelajaran Biologi yang lebih bervariasi dan bermakna.

6. Sebagai pengalaman bagi peneliti untuk pengembangan pendekatan dalam

pembelajaran Biologi dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

F. Hipotesis Penelitian

"Keterampilan Proses Sains siswa yang diajar dengan model pembelajaran Latihan

Inkuiri hasil belajarnya lebih baik daripada yang diajar dengan model

pembelajaran biasa".

m



G. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas dalam penelitian ini adalah keberhasilan dalam meningkatkan

Keterampilan Proses Sains sebagai akibat dari pembelajaran.

Dikatakan efektifapabila Keterampilan Proses Sains siswa yang diajar dengan

model pembelajaran Latihan Inkuiri lebih baik dari yang diajarkan dengan

pembelajaran biasapadataraf signifikansi tertentu.

Pembelajaran dikatakan efektif jika memenuhi kriteria yang ditentukan.

Kriteria keefektifan dalam model ini mengacu pada hal-hal berikut ini:

a. Ketuntasan belajar:

Menurut kurikulum 1994 pembelajaran dikatakan tuntas jika sekurang-

kurangnya 85%darijumlah siswatelah memperoleh skor > 65%

b. Peningkatan hasil belajar:

Model pembelajaran Latihan Inkuiri efektif meningkatkan hasil belajar

siswa jika secara statistik menunjukkan hasil belajar yang berbeda secara

signifikan.

2. Efektivitas Model Pembelajaran Latihan Inkuiri didefinisikan sebagai

suatu ukuran yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan baik kuantitas

maupun kualitas dari suatu proses tertentu. Artinya efektivitas berkaitan

dengan keberhasilan dari usaha mencapai tujuan yang telahditetapkan.



Jadi pengertian efektivitas yang digunakan dalam peneliti,

ketepatgunaan tentang efek yang dit.mbulkan dan penggunaan model

pembelajaran.

3. Model Latihan Inkuiri didefinisikan sebagai sebuah model pembelajaran

yang terdiri atas lima fase. Menurut Suchman (1962); fase pertama

berhadapan dengan masalah, fase kedua pengumpulan data untuk verifikasi,

fase ketiga pengumpulan data dalam eksperimen, fase keempat merumuskan

penjelasan, dan fase kelima menganalisis proses inkuiri.

4. Model Belajar Biasa, didefinisikan sebagai suatu kegiatan mengajar belajar,

yang didominasi oleh aktivitas guru. Pada pengajaran ini, selain menggunakan
metode ceramah, guru kadang-kadang menggunakan metode diskusi. Langkah

pembelajaran meliputi: (1) pemberian informasi, (2) percobaan /demonstrasi,

(3) tanya jawab, (4) latihan-latihan soal.

4. Keterampilan Proses Sains siswa adalah kemampuan siswa menerapkan metode
ilmiah dalam memahami, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan.

Jenis Keterampilan Proses Sains yang akan diukur dalam penelitian ini meliputi:

(1) prediksi, (2) berkomunikasi, (3) berhipotesis, (4) interpretasi, (5) menerapkan

konsep, serta (6) mengajukan pertanyaan.




