
BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Hal ini 

membuat pemerintah selalu berupaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan 

harapan akan terjadi proses belajar mengajar yang lebih baik dan pada akhirnya terjadi 

peningkatan hasil belajar. Mardianti (2012) menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha 

sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan 

pengajaran. Hal ini selaras dengan Suryana & Sunarti (2013) pendidikan dalam kehidupan 

merupakan hal penting untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya 

manusia, sehingga perlu diadakan berbagai tindakan dalam upaya peningkatan kualitas 

pendidikan, salah satunya dengan mengadakan perbaikan dalam proses pembelajaran. 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju terutama pada era globalisasi 

dan abad 21 seperti saat ini menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas tinngi 

dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia 

merupakan prasyarat yang dibutuhkan untuk mencapai pembangunan bangsa yang berkualitas. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatakan kualitas sumberdaya manusia 

tersebut adalah melalui pendidikan. Pendidikan adalah kunci perbaikan kualitas sumber daya 

manusia sehingga kualitas pendidikan harus selalu ditingkatkan. 

Meningkatkan mutu pendidikan sains pada sekolah menengah atas atau mutu pelajaran 

biologi secara khusus diperlukan perubahan pola pikir yang digunakan sebagai landasan 

pelaksanaan pembelajaran. Paradigma pembelajaran yang telah berlangsung sejak lama lebih 

menitik beratkan peranan pendidik dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. 

Paradigma tersebut telah bergeser menuju paradigma pembelajaran yang memberikan peran 

lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan bagi 



dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Dantes, 2007). Paradigma tersebut sejalan dengan 

tuntutan  yang mengharapkan  agar bahan pembelajaran tidak sekedar sebagai uraian dari 

materi pokok. 

Menurut Sumarti Dkk. (2017) Pada Pengembangan menggunakan model 4D Hasilnya 

menunjukan bahwa perangkat pembelajaran berbasis inkuri terbimbing dikembangkan valid, 

praktis, dan evektif untuk melatih literasi sains siswa sehingga layak untuk digunakan. Selain 

Itu Menurut Selviyanti dkk.(2018) mengatakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat 

pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing pada materi alat optik yang dikembangkan memiliki 

kriteria valid dengan rata-rata skor penilaian validator untuk rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). 

Saat ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah menjadi prioritas utama, salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah 

dengan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Kualitas proses pembelajaran dapat 

ditingkatkan dengan cara meningkatkan potensi yang dimiliki guru sebagai salah satu unsur 

dalam proses pembelajaran. Guru yang melakukan proses pembelajaran harus bisa mengajak  

siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dengan aktif. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan yaitu dengan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis model 

pembelajaran dan pendekatan tertentu yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa. Sutikno (2007) berpendapat bahwa seorangsiswa akan dapat mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik dan mencapai hasil belajar yang optimal, apabila didukung oleh 

kondisi lingkungan belajar yang memadai dan pemilihan model dan pendekatan yang sesuai 

dengan karakteristik siswa. 

Para ahli sering mengkritik pembelajaran biologi. Hasil belajar pelajaran biologi memang 

relatif lebih tinggi dibandingkan mata pelajaran IPA lainnya, namun permasalahan 

pembelajaran biologi masih banyak yang harus dipecahkan seperti; (1) Siswa belajar biologi 

terorientasi kepada menghafalkan konsep. (2) Pembelajaran biologi terorientasi kepada tes. (3) 



Pengalaman belajar biologi tidak berorientasi kepada kompetensi dasar. (4) Siswa belajar 

biologi terbatas kepada ranah berpikir tingkat rendah. (5) Siswa tidak dibiasakan 

mengembangkan potensi berpikir. (6) evaluasi belajar biologi berorientasi kepada produk 

(Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008).  

Fakta empiris menunjukkan bahwa proses pembelajaran sains (biologi) dalam praktiknya 

masih dominan menerapkan pola pembelajaran konvensional yang lebih berorientasi pada 

guru (PPPG IPA, 2000), dan kenyataan ini terus berlangsung hingga saat ini. Menurut Sanjaya 

(2006), kenyataan selama ini semua mata pelajaran termasuk science (biologi) tidak dapat 

mengembangkan kemampuan anak untuk berpikir kritis dan sistematis karena strategi 

pembelajaran berpikir tidak digunakan secara baik di dalam kelas.  

Pembelajaran Biologi terdiri dari aspek produk dan proses yang tidak terpisahkan. Aspek 

produk biologi terdiri dari fakta, konsep, dan prinsip. Aspek proses biologi adalah keterampilan 

proses sains yang diperlukan siswa untuk berpikir dan bertindak di dalam kehidupan  

(Brickman, dkk, 2009; Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008). Selama ini, guru cenderung 

mempersepsikan biologi hanya sebatas pada aspek produk. Mengajarkan biologi yang terbatas 

kepada aspek produk tidaklah sesetrategis untuk mengajarkan aspek proses biologi. Siswa 

yang menguasai aspek proses lebih mampu menemukan aspek produk secara mandiri (Mei, 

2007).  

Persepsi guru yang terbatas pada aspek produk biologi menyebabkan pembelajaran 

terbatas pada kegiatan menghafal konsep. Guru mengukur keberhasilan pembelajaran dari 

banyaknya konsep yang berhasil dihafalkan oleh siswa, akibatnya siswa terbiasa berpikir 

tingkat rendah. Selain itu, keterampilan proses sains siswa juga menjadi permasalahan yang 

perlu diselesaikan. Beberapa peneliti terdahulu seperti Muhfahroyin (2009), Prayitno (2008), 

Wazni dan Prayitno (2008), Sadia (2006), dan Lumbantobing (2004) melaporkan dalam hasil 

penelitiannya bahwa penguasaan keterampilan proses sains siswa memprihatinkan. 

Rendahnya penguasaan keterampilan proses sains siswa disebabkan oleh pembelajaran yang 



menekankan kegiatan menghafal daripada menemukan dan memverifikasi konsep (Knabb dan 

Misquith, 2007; Fah, 2001).  

Guru merupakan salah satu subjek penunjang yang berperan dalam   pelaksanaan 

tujuan kurikulum 2013. Peran guru tersebut diantaranya adalah mengembangkan perangkat 

pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan sarana guru untuk mempersiapkan jalanya 

kegiatan belajar mengajar. Guru wajib mengembangkan perangkat pembelajaran yang sesuai 

dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki siswa dan karakteristik model pembelajaran 

yang digunakan. Perangkat pembelajaran yang baik adalah perangkat pembelajaran yang 

apabila diterapkan mampu menjadikan siswa aktif dalam kegiatan belajar dan mampu 

memahami materi yang diajarkan. 

Agar peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan 

menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja, dan bertahan dengan 

menggunakan keterampilan untuk hidup (life skills), maka guru perlu menerapkan tiga konsep 

pendidikan abad 21 yang telah diadaptasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia untuk mengembangkan kurikulum baru bagi Sekolah. Tiga konsep tersebut  

adalah 21st Century Skills (Trilling dan Fadel, 2009), scientific approach (Dyer, et al., 2009) 

dan authentic assesment (Wiggins dan McTighe, 2011).  Pembelajaran abad 21 dapat 

dicirikan dengan adanya Pembelajaran berpusat pada siswa (Student Centered), penggunaan 

computer, pembelajaran aktif, pembelajaran mandiri, lingkungan kondusif, siswa mengerti dan 

memahami arahan, saling menghormati, siswa bertanggung jawab terhadap pelajaran mereka, 

penilaian berdasarkan pada pencapaian, dan pembelajaran kolaboratif. 

Salah satu permasalahan pembelajaran yang menjadi hambatan di sekolah pada abad 

21 adalah ketersediaan perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, dan bahan ajar yang 

memfasilitasi dan melatih peserta didik untuk belajar mandiri, hal ini menyebabkan peserta 

didik cenderung menunggu guru dalam menemukan konsep pembelajaran sehingga hasilnya 

belum melatih keaktifan peserta didik (Deswita, D. & Hufri, 2018). Selain itu, Kekurangaktifan 



peserta didik ini menyebabkan kesulitan dalam penguasaan konsep dan mengembangkan 

kemampuan berpikir kritisnya (Kurniawati, I, D., Wartono., & Diantoro M. 2014). Model 

pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk aktif menemukan dan membangun 

pengetahuannya adalah pembelajaran inkuiri terintegrasi Saintifik. Pembelajaran inkuiri 

menuntut peserta didik aktif mencari dan menentukan konsep yang mereka butuhkan sehingga 

peserta didik memperoleh pemahaman yang kuat terhadap materi yang dipelajari 

(Novitaningrum, M. Parmin. & Pamelasari, D, S. 2014). Selain itu, pembelajaran inkuiri 

merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir kritis untuk 

menemukan jawaban sendiri dari masalah yang dipertanyakan sehingga memperoleh 

pemahaman terhadap materi yang dipelajari dan mengajak peserta didik secara langsung 

terlibat ke dalam proses ilmiah dalam kegiatan pembelajaran (Agustanti, T.H. 2012). 

Pengembang perangkat dan pemilihan model serta pendekatan pembelajaran yang tepat 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pembelajaran. Apabila model pembelajaran 

yang digunakan melibatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran maka dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains pada siswa. Penggunaan model dan pendekatan 

pembelajaran yang tepat diharapkan mampu mengembangkan penguasaan keterampilan 

proses sains siswa baik pada siswa berkemampuan akademik tinggi,sedang, dan rendah.  

Alternatif yang  dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran biologi 

adalah dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing terintegrasi saintifik. 

Inkuiri terbimbing dipilih karena mampu memfasilitasi siswa menguasai aspek produk dan 

proses biologi. Sintaks inkuiri terbimbing dikembangkan berdasarkan langkah metode ilmiah 

(Corebima, 2010). Langkah metode ilmiah memfasilitasi siswa menginvestigasi proses 

sebagaimana ilmuwan menemukan ilmu, sehingga inkuiri terbimbing berpotensi 

memberdayakan kemampuan berpikir tinggi, metakognisi, dan keterampilan proses sains 

siswa. Corebima (2010) menyatakan, inkuiri terbimbing dapat memberdayakan kemampuan 

berpikir siswa. Inkuiri terbimbing dapat memberdayakan keterampilan proses sains, 



kemampuan berpikir, pemahaman, dan hasil belajar siswa (Corebima, 2010; Bilgin, 2009; 

Brickman, dkk, 2009;  Rising, 2009).  

Hakikat sebuah proses pembelajaran yang dilakukan di kelas bisa dipadukann sebagai 

sebuah proses ilmiah. Ada sebuah keyakinan dalam kurikulum 2013 bahwa pendekatan ilmiah 

merupakan sebentuk titian emas perkembangan dan pengembangan sikap (ranah afektif), 

keterampilan (ranah psikomotorik), dan pengetahuan (ranah kognitif) siswa . Melalui 

pendekatan ini diharapkan siswa  dapat menjawab rasa ingin tahunya melalui proses yang 

sistematis sebagaimana langkah-langkah ilmiah. Dalam rangkaian proses pembelajaran secara 

ilmiah ini, siswa  akan menemukan makna pembelajaran yang dapat membantu siswa  untuk 

mengoptimalkan kognisi, afeksi dan psikomotor. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang memiliki relavansi karateristik dengan inkuiri 

terbimbing adalah pendekatan saintifik, yaitu pendekatan yang menggunakan langkah-langkan 

serta kaidah ilmiah dalam proses pembelajaran. Langkah ilmiah yang diterapkan meliputi 

menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, 

menganalisis data, dan menarik kesimpulan (Daryanto, 2014). 

Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada siswa  untuk 

mengetahui, memahami, mempraktikkan apa yang sedang dipelajari secara ilmiah. Oleh 

karena itu, dalam proses pembelajaran diajarkan agar siswa  mencari tahu dari berbagai 

sumber melalui mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan 

mencipta untuk semua mata pelajaran (Sudarwan, 2013). 

 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik artinya pembelajaran itu 

dilakukan secara ilmiah. Oleh karena itu, pendekatan saintifik (scientific) disebut juga sebagai 

pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses 

ilmiah.Karena itu Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran. 



Model pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan pembelajaran yang terpusat pada  

siswa. Piaget (dalam Mulyasa, 2006) mengemukakan bahwa  model inkuiri terbimbing 

merupakan model yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan 

eksperimen sendiri  secara  luas agar melihat apa yang terjadi. Model pembelajaran inkuiri 

terbimbing sangat sesuai untuk mengembangkan keterampilan proses sains, karena sintak 

atau tahap pembelajaran didalam inkuiri terbimbing yang dikembangkan dengan metode ilmiah 

dapat melatihkan keterampilan proses sains pada siswa. 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing yang didalamnya terdapat kelompok    belajar  

akan  mendorong berlangsungnya  keterampilan proses sains. ( Piaget dan Vigotsky dalam 

Ibrahim, 2002), menekankan hakikat sosial dari belajar, yaitu menggunakan kelompok belajar 

dengan anggota yang berbeda-beda kemampuannya. Siswa belajar melalui interaksi dengan 

teman sebaya yang lebih mampu dalam kelompok belajar. Siswa secara bertahap  memperoleh  

keahlian dalam interaksinya dengan ahli, yaitu guru atau  teman  sebaya  yang   lebih  tahu, 

sehingga melalui keterampilan proses sains diharapkan  dapat memperkecil kesenjangan 

prestasi hasil belajar kognitif antara siswa berkemampuan akademik tinggi dengan siswa 

berkemampuan akademik rendah. 

Model pembelajaran inkuiri merupakan salah satu model pembelajaran yang mengacu  

pada  kurikulum 2013. Model pembelajaran inkuiri merupakan salah satu model pembelajaran 

yang berperan penting dalam membangun paradigma pembelajaran konstruktivistik yang 

menekankan pada keaktifan belajar peserta didik (Jufri,2010). Dalam proses pembelajaran, 

seluruh  aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban 

sendiri dari suatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

proses sains (Sanjaya, 2012). Dalam kegiatan model pembelajaran inkuiri, siswa dilatih untuk 

melakukan suatu percobaan, antara lain merumuskan masalah, mengajukandan menguji 

hipotesis, menentukan variabel, merancang  dan merakit instrument, mengumpulkan, mengolah 

dan menafsirkan data, menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara 



lisan dan tertulis. Keterampilan-keterampilan tersebut dapat disebut juga keterampilan proses 

sains. 

Inkuiri dapat didefinisikan sebagai suatu pencarian kebenaran, informasi, atau 

pengetahuan. (Sagala. 2007), mengemukakan inkuiri merupakan pendekatan pembelajaran 

yang dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan. Pembelajaran dengan pendekatan ini 

sangat terintegrasi meliputi penerapan proses sains dengan proses berpikir logis dan berpikir 

kritis. Inkuiri merupakan pendekatan untuk  memperoleh pengetahuan   dan  memahami   

dengan   jalan bertanya, observasi, investigasi, analisis, dan evaluasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengangkat judul“ pengembangan 

perangkat pembelajaran biologi berbasis inkuiri terbimbing terintegrasi saintifik serta 

pengaruhnya terhadap hasil belajar kognitif dan keterampilan proses sains pada siswa 

kelas XI SMA Negeri 3 Halmahera Selatan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitianan ini sebagai berikut: 

1. Apakah perangkat pembelajaran Biologi berbasis inkuiri terbimbing terintegrasi 

saintifik yang dikembangkan dapat dinyatakan layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran biologi kelas XI SMA Negeri 3 Halmahera selatan ? 

2. Apakah ada pengaruh model pembelajaran Inkuiri Terbimbing terintegrasi saintifik 

terhadap hasil belajar kognitif pada siswa kelas XI SMA Negeri 3 Halmahera Selatan? 

3. Apakah ada pengaruh model pembelajaran Inkuiri Terbimbing terintegrasi saintifik 

terhadap keterampilan proses sains pada siswa kelas XI SMA Negeri 3 Halmahera 

Selatan? 

C. Tujuan Penilitian 

Berdasarkan uruain rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 



penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Untuk mengetahui perangkat pembelajaran biologi berbasis inkuiri terbimbing 

terintegrasi saintifik yang dikembangkan dapat dinyatakan layak untuk digunakan 

dalam pembelajaran biologi kelas XI SMA Negeri 3 Halmahera Selatan 

2. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Inkuiri terbimbing terintegrasi saintifik 

terhadap hasil belajar kognitif pada siswa kelas XI SMA Negeri 3 Halmahera Selatan 

3. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Inkuiri terbimbing terintegrasi saintifik 

terhadap keterampilan proses sains pada siswa kelas XI SMA Negeri 3 Halmahera 

Selatan 

D. Manfaat Penilitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis untuk mengkaji model pembelajaran Inkuiri Terbimbing terintegrasi 

saintifik terhadap hasil belajar kognitif dan keterampilan proses sains, sehingga 

diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan dibidang 

pembelajaran. 

2. Manfaat praktis yaitu sebagai acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya 

dalam hal meningkatkan hasil belajar kognitif dan keterampilan proses sains 

khusunya mata pelajaran biologi di SMA Negeri 3 Halmahera Selatan yang selama ini 

masih jarang dilakukan. Perangkat pembelajaran yang dihasilkan dalam penelitian ini 

dapat digunakan sebagai alternative model pembelajaran bagi guru-guru biologi 

untuk meningkatkan hasil belajar kognitif dan keterampilan proses sains.  

3. Manfaat bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan pemahaman konsep dan 

keterampilan proses sains sehingga dapat dijadikan bekal dalam memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


