
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan hasil kegiatan manusia 

berupa pengetahuan, gagasan, dan konsep terorganisir, tentang alam sekitar 

yang diperoleh melalui seperangkat proses ilmiah. Pada Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) salah satu fungsi mata pelajaran IPA adalah untuk 

menanamkan kesadaran atas kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa, pencipta 

alam semesta beserta isinya, yang menguasai langit dan bumi beserta mahluk 

yang ada di antara keduanya.  

Tantangan abad 21 ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi 

yang diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Fakta 

menunjukkan bahwa berbagai tindakan manusia memberikan dampak yang 

besar pada berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan cara 

pembelajaran yang dapat menyiapkan siswa untuk paham IPA dan teknologi; 

mampu berpikir logis, kritis, dan kreatif; dapat berargumentasi secara benar; 

dan yang tidak kalah penting adalah kemampuan berpikir secara 

komprehensif dalam memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupan nyata 

(Depdiknas, 2011). 

Biologi sebagai salah satu cabang dari IPA memiliki peranan yang 

penting dalam mewujudkan harapan yang terdapat dalam pengertian 

pendidikan di atas. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pelajaran IPA di SMP 

yaitu agar siswa memiliki kemampuan yang meliputi: 1) meningkatkan 
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keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya, 2) 

mengembangkan pemahaman tentang berbagai macam gejala alam, konsep 

dan prinsip IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari, 3) mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran 

terhadap adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat, 4) melakukan inkuiri ilmiah untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak ilmiah serta 

berkomunikasi, 5) meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam, 

6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, dan 7) meningkatkan 

pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang selanjutnya (BSNP, 2006). 

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan guru yang mengajar bahwa 

proses pembelajaran IPA di SMP, umumnya masih menggunakan pola 

pendekatan yang bersifat klasikal, guru lebih mendominasi proses 

pembelajaran dengan metode ceramah, membaca, mengerjakan tugas-tugas 

dan latihan menjawab soal-soal, sedangkan siswa hanya duduk, mendengar, 

mencatat, menghafal dan mengerjakan latihan soal.  

Demikian juga, bila dicermati kecenderungan pembelajaran IPA pada 

masa kini hanya berorientasi pada produk IPA. Hal ini ditunjukkan dengan 

banyaknya siswa yang mempelajari IPA dengan cara menghafalkan konsep, 
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prinsip, hukum, dan teori. Keadaan ini diperparah oleh pembelajaran yang 

beriorientasi pada tes atau ujian. Akibatnya dimensi sikap, proses, aplikasi, 

dan kreativitas tidak tergarap secara optimal (proses inkuiri tidak berjalan).  

Hal ini menjadi salah satu penyebab  siswa menjadi jenuh dan bosan, 

pemahaman tidak menyeluruh (holistik), bahkan dapat menghilangkan minat 

dalam belajar, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan hilangnya sikap 

ilmiah dan rendahnya kecakapan hidup siswa dalam memahami kajian di 

bidang IPA. 

Salah satu materi yang dipelajari dalam biologi di kelas VII semester 

genap adalah organisasi kehidupan. Pada Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) yang terkait dengan organisasi kehidupan, terdapat 

kesulitan memahami materi secara menyeluruh oleh para siswa. Hal ini 

terbukti dengan pengalaman guru setiap kali ulangan menghasilkan nilai 

persentase ketuntasan belajar rendah untuk materi tersebut. 

Data hasil tes biologi siswa SMPN 10 Mataram pada materi sistem 

organisasi kehidupan di kelas VII pada tahun pelajaran 2011/2012 

menunjukkan bahwa ketuntasan pada kelas VII yang terdiri dari 10 kelas 

dengan jumlah total 380 orang siswa masih cukup rendah yaitu 40%. Jumlah 

ini masih berada di bawah kriteria ketuntasan ideal yang diharapkan yaitu 

75% (BSNP, 2006). Selain itu, nilai rata-rata pada setiap kelas masih berada 

di bawah KKM mata pelajaran IPA di SMP N 10 Mataram yaitu 70. Artinya 

masih banyak siswa pada setiap kelas yang belum mampu menguasai materi 

mengenai sistem organisasi kehidupan dengan baik.  
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Wirtha dan Rapi (2008) mengutip pendapat Karhami (2000) bahwa : 

gagasan belajar IPA tidak sekedar belajar sederetan fakta IPA sudah lama 

dicanangkan dan secara eksplisit dikenalkan sejak Kurikulum 1975. Gagasan 

ini berimplikasi pada strategi pembelajaran IPA, dengan bergesernya praktek 

pembelajaran dari berorientasi menceritakan tentang sains (telling science) ke 

orientasi melakukan kegiatan sains (doing science). Salah satu alasan 

perubahan orientasi ini adalah upaya agar lulusan (outcome) memiliki kinerja 

sinergis yaitu proses kait-mengkait ke tiga ranah kemampuan kognitif-afektif-

psikomotorik yang dapat meningkatkan kecakapan hidup.  

Konsep kecakapan hidup sejak lama menjadi perhatian para ahli 

dalam pengembangan kurikulum. Tyler (1947) dan Taba (1962) dalam BSNP 

(2007) mengemukakan bahwa kecakapan hidup merupakan salah satu fokus 

analisis dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang menekankan pada 

kecakapan hidup dan bekerja. Pengembangan kecakapan hidup itu 

mengedepankan aspek-aspek berikut: 1) kemampuan yang relevan untuk 

dikuasai peserta didik, 2) materi pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik, 3) kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta 

didik untuk mencapai kompetensi, 4) fasilitas, alat dan sumber belajar yang 

memadai, dan 5) kemampuan-kemampuan yang dapat diterapkan dalam 

kehidupan peserta didik.  

Selain kecakapan hidup, sikap yang dikembangkan dalam IPA adalah 

sikap ilmiah yang lazim dikenal dengan scientific attitude. Sikap ilmiah 

berkaitan dengan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk 
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hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang 

dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar (Depdiknas, 2011).    

Berkaitan dengan masalah di atas, maka guru perlu mengembangkan 

pembelajaran yang lebih memberdayakan siswa, yaitu pembelajaran yang 

dapat mengembangkan pengetahuan siswa dalam belajar sehingga siswa 

dapat mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Oleh karena 

itu, guru diharapkan lebih berperan sebagai fasilitator dan teman bagi siswa 

dalam belajar, yang dapat mengarahkan kegiatan pembelajaran tentang 

pentingnya kerjasama, serta menciptakan suasana belajar yang membuat 

siswa dapat bersaing secara sehat dan tetap saling menghargai. 

Salah satu alternatif pembelajaran yang dapat digunakan adalah 

pembelajaran inkuiri. Pembelajaran inkuiri merangsang siswa untuk menjadi 

ilmuan yang dapat membentuk pengetahuan sendiri, sehingga lebih cepat 

memahami materi pelajaran. Brickman et. al., (2009) dalam Ramdani (2010) 

membagi strategi pembelajaran inkuiri menjadi empat level berdasarkan 

derajat keterlibatan guru atau kebebasan siswa dalam melakukan inkuiri. 

Keempat level tersebut adalah : 1) level 0 adalah inkuiri konfirmasi/verifikasi, 

2) level 1 adalah inkuiri terstruktur, 3) level 2 adalah inkuiri terbimbing, dan 

4) level 3 adalah inkuiri terbuka. Jufri (2009) dalam Sukiman (2010) 

menyatakan bahwa siswa yang belajar melalui kegiatan inkuiri mampu 

meningkatkan ketuntasan belajar dan pemahaman konsep.    

Media Poster merupakan salah satu media pembelajaran, yang 

bertujuan untuk mendukung proses belajar mengajar. Media poster digunakan 
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untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran yang bersifat 

abstrak, poster merupakan media yang tidak asing bagi siswa dan dapat 

dijumpai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pembelajaran dengan media 

poster dirasakan sesuai dengan tahap perkembangan siswa SMP yang masih 

senang dengan gambar, simbol dan warna-warna yang menarik.  

Media poster yang digunakan dilengkapi dengan pertanyaan yang 

mengarah kepada proses menemukan pengetahuan, proses ini merupakan ciri 

dari pembelajaran inkuiri, sehingga media pembelajaran ini disebut Media 

Poster Berbasis Inkuiri (MPBI). MPBI dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan 

dan materi pelajaran kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga 

menciptakan nuansa baru. 

Walaupun media yang digunakan baik, namun bila tidak ditunjang 

dengan penggunaan strategi yang sesuai dalam kegiatan pembelajaran, 

tentunya hasil yang diharapkan kurang optimal. Karenanya dalam penelitian 

ini peneliti menerapkan penggunaan media poster berbasis inkuiri dengan 

strategi kooperatif tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD) dan 

tipe Numbered Heads Together (NHT). 

Penerapan pembelajaran dengan media poster berbasis inkuiri dengan 

strategi kooperatif tipe STAD dan NHT diharapkan dapat mengubah 

paradigma pembelajaran dari pola yang berpusat pada guru menjadi kegiatan 

pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa. Selain itu, pembelajaran 

dengan menggunakan media dan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan 
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keterampilan proses siswa yang terkait dengan kecakapan hidup dan sikap 

ilmiah siswa dalam meningkatkan kompetensi. 

Beberapa penelitian yang menggunakan pembelajaran berbasis inkuiri 

dan penggunaan media diantaranya Wirtha dan Rapi (2008) menyatakan 

bahwa pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa SMA. 

Berdasarkan hasil penelitian  Cahyono (2010) menyimpulkan sebagai berikut: 

1) peningkatan penguasaan konsep siswa yang memperoleh pembelajaran 

inkuiri lebih baik dari pembelajaran konvensional, 2) peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah siswa yang memperoleh pembelajaran 

inkuiri lebih baik dari pembelajaran konvensional, 3) dengan penerapan 

pembelajaran inkuiri siswa lebih aktif dan kreatif, 4) respon siswa positif 

dengan penerapan pembelajaran inkuiri dan 5) tanggapan guru positif untuk 

penerapan model pembelajaran inkuiri. Hasil penelitian (Agustati, 2012) juga 

menyimpulkan antara lain : 1) Pembelajaran dengan meneliti (inquiry) di 

kelas dapat menjadikan siswa aktif, bergairah, antusias, berpartisipasi dan 

peduli terhadap perkembangan teknologi. (2) Pembelajaran dengan meneliti 

(inquiry) di kelas dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa serta 

menjadikan proses pembelajaran lebih kondusif. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dilihat dari 

aspek siswa meliputi aspek latar belakang siswa termasuk jenis kelamin, 

tempat kelahiran, tempat tinggal siswa, tingkat sosial ekonomi siswa, dari 

keluarga yang bagaimana siswa berasal dan lain-lain; sedangkan dilihat dari 

sifat yang dimiliki siswa meliputi kemampuan dasar, pengetahuan dan sikap 
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(Sanjaya, 2011). Pada penelitian ini, faktor siswa yang dikaji adalah 

kemampuan akademik yang diperoleh dari nilai UASBN SD pada saat 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri 10 Mataram.    

Berdasarkan latar belakang di atas maka penting dilakukan penelitian 

bagaimana meningkatkan pembelajaran di kelas, yaitu di awali dengan 

mengembangkan perangkat pembelajaran IPA Biologi menggunakan media 

poster berbasis inkuiri dengan strategi kooperatif tipe STAD dan NHT. 

Selanjutnya diteliti pengaruh implementasi perangkat pembelajaran tersebut 

terhadap  kecakapan hidup dan sikap ilmiah siswa. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pada 

penelitian ini  adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada perbedaan kecakapan hidup (berpikir rasional dan sosial) dan 

sikap ilmiah siswa yang belajar menggunakan MPBI dan siswa yang 

belajar menggunakan media gambar ?   

2. Apakah ada perbedaan kecakapan hidup (berpikir rasional dan sosial) dan 

sikap ilmiah siswa yang belajar melalui strategi kooperatif tipe STAD 

dan siswa yang belajar melalui tipe NHT ? 

3. Apakah ada perbedaan kecakapan hidup (berpikir rasional dan sosial) dan 

sikap ilmiah siswa yang memiliki kemampuan akademik atas dan siswa 

yang memiliki kemampuan akademik bawah ? 
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4. Apakah ada pengaruh interaksi antara MPBI, strategi kooperatif (STAD 

dan NHT), dan kemampuan akademik terhadap kecakapan hidup 

(berpikir rasional dan sosial) dan sikap ilmiah siswa ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perbedaan kecakapan hidup (berpikir rasional dan 

sosial) dan sikap ilmiah siswa yang belajar menggunakan MPBI dan 

siswa yang belajar menggunakan media gambar.  

2. Untuk mengetahui perbedaan kecakapan hidup (berpikir rasional dan 

sosial) dan sikap ilmiah siswa yang belajar melalui strategi kooperatif 

tipe STAD dan siswa yang belajar melalui tipe NHT. 

3. Untuk mengetahui perbedaan kecakapan hidup (berpikir rasional dan 

sosial) dan sikap ilmiah siswa yang memiliki kemampuan akademik atas 

dan siswa yang memiliki kemampuan akademik bawah. 

4. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara MPBI, strategi kooperatif 

(STAD dan NHT), dan kemampuan akademik terhadap kecakapan hidup 

(berpikir rasional dan sosial) dan sikap ilmiah siswa. 
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1.4  Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat 

antara lain : 

1.  Bagi siswa : Dengan pembelajaran Media Poster Berbasis 

Inkuiri (MPBI), diharapkan siswa lebih terampil 

dalam belajar.  

2.  Bagi guru      : Memotivasi guru untuk melakukan perubahan 

dalam teknik pembelajaran, media pembelajaran 

dan merubah paradigma pendidik sebagai pusat 

informasi menjadi pendidik sebagai fasilitator. 

3.  Bagi Sekolah : Memberikan masukan kepada sekolah untuk 

menggunakan pembelajaran IPA berbasis inkuiri 

sebagai alternatif untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

 

1.5   Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Agar dalam mengadakan penelitian dapat efektif dan efisien, maka 

perlu adanya ruang lingkup dan keterbatasan penelitian yang meliputi :  

1. Penelitian dilaksanakan di SMPN 10 Mataram dengan populasi terbatas 

pada kelas VII semester genap tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Penerapan Media Poster Berbasis Inkuiri (MPBI) terbatas pada Standar 

Kompetensi (SK) “memahami keanekaragaman makhluk hidup” dan 
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Kompetensi Dasar (KD) “Mendeskripsikan keragaman pada sistem 

organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme”. 

3. Media poster dalam penelitian ini adalah poster yang berbasis inkuiri dan 

dibandingkan dengan media gambar tanpa berbasis inkuiri. 

4. Strategi kooperatif yang digunakan pada penelitian ini adalah kooperatif 

tipe STAD dan tipe NHT.  

5. Kecakapan hidup siswa yang ingin diungkap dalam penelitian ini terbatas 

pada Kecakapan hidup generik (generic life skill/GLS). Kecakapan hidup 

generik terdiri atas kecakapan personal (personal skill), dan kecakapan 

sosial (social skill). Kecakapan personal adalah kecakapan berpikir 

rasional yang diukur dengan tes penguasaan materi pelajaran. Sedangkan 

dalam kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi 

(communication skill) dan kecakapan bekerjasama (collaboration skill), 

yang diperoleh dengan angket kecakapan sosial siswa. 

6. Sikap Ilmiah yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini adalah sikap 

siswa dalam menghadapi proses pembelajaran IPA Biologi yang diukur 

dengan angket sikap ilmiah siswa. 

7. Kemampuan akademik dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan Nilai 

IPA Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD pada saat 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 
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1.6   Definisi Istilah atau Definisi Operasional 

1. Media poster Berbasis Inkuiri (MPBI) adalah lembaran berukuran A3 

yang berisi gambar, simbol atau informasi dan dilengkapi dengan 

pertanyaan-pertanyaan pengarah untuk merangsang siswa melakukan 

investigasi (kegiatan inkuiri). 

2. Strategi Kooperatif adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada 

kegiatan kerjasama siswa dalam kelompok kecil yang heterogen dari 

tingkat prestasi akademik, jenis kelamin, status sosial, dan agama. 

Strategi kooperatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 

STAD dan NHT. Ciri khas strategi kooperatif tipe STAD yaitu adanya 

kuis pada akhir pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan belajar yang telah dicapai siswa. Sedangkan ciri khas 

strategi kooperatif tipe NHT yaitu semua siswa dalam kelompok 

diberikan nomor, sehingga semua siswa memiliki tanggung jawab yang 

sama dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.  

3. Kecakapan hidup adalah keterampilan atau kemampuan untuk dapat 

beradaptasi dan berprilaku positif. Pada penelitian ini aspek kecakapan 

hidup yang diteliti adalah kecakapan personal dan kecakapan sosial. 

Kecakapan personal adalah kecakapan berpikir rasional yang diukur 

melalui tes penguasaan materi pelajaran dalam bentuk pilihan ganda, 

yang disertai dengan alasan. Kecakapan sosial adalah kecakapan dalam 

berkomunikasi dan bekerjasama pada saat proses pembelajaran, yang 

diperoleh dari angket kecakapan sosial siswa. 
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4. Sikap ilmiah adalah sikap siswa dalam menghadapi proses belajar 

mengajar, yang diperoleh dari angket sikap ilmiah siswa. 

5. Kemampuan akademik adalah potensi yang dimiliki siswa untuk 

menguasai materi pelajaran. Dalam penelitian ini, kemampuan akademik 

siswa dipilah menjadi siswa berkemampuan akademik atas dan siswa 

berkemampuan bawah. Nilai IPA Ujian Akhir Sekolah Berstandar 

Nasional (UASBN) yang diperoleh ketika siswa pada jenjang sekolah 

dasar digunakan sebagai kriteria siswa berkemampuan atas dan bawah. 

 


