
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) menekankan pada

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi siswa

dalam menjelajah dan memahami alam sekitar secara ilmiah (Trianto, 2012:

153). Memahami alam sekitar secara ilmiah memerlukan suatu keterampilan.

Keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki oleh siswa dalam pendidikan

pada pembelajaran IPA adalah keterampilan proses sains (Kemendikbud, 2013:

214).

Keterampilan proses sains sangat penting karena mampu menerapkan sikap

ilmiah siswa dalam memahami, mengembangkan dan menemukan ilmu

pengetahuan (Rustaman, 2007: 78). Sejalan dengan hal itu Beberapa alasan

mengenai seberapa penting keterampilan proses sains yaitu : (1) sains tidak

terpisahkan oleh metode penyelidikan, dalam memahami sains tidak hanya

mengetahui materi sains saja, melainkan dapat memahami bagaimana cara

mengumpulkan fakta dan mengolahnya, menafsirkan dan membuktikan fakta

tersebut, (2) keterampilan proses sains juga diperlukan sepanjang hayat (life-long

learning) (Harlen, 1999: 130). Adapun menurut Rahayu, Susanto, dan Yulianti
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(2011:108) keterampilan proses sains mampu meningkatkan hasil belajar kognitif

dan afektif  siswa.

Pada kenyataannya, proses pembelajaran IPA berbeda dengan yang diharapkan.

Pembelajaran IPA di sekolah masih melaksanakan proses pembelajaran secara

konvensional, pembelajaran berpusat pada guru  dan siswa pasif mengikuti

pembelajaran. Hal inilah yang menyebabkan  keterampilan proses sains siswa

saat belajar IPA masih sangat rendah bila dibandingkan dengan mata pelajaran

lainnya (Hadiana, 2011 : 2). Hal ini senada dengan hasil data yang diperoleh dari

Trends International Mathematis and Science Study (TIMSS) tahun 2011,

peringkat anak-anak Indonesia bertengger di posisi 38 dari 42 negara untuk

prestasi matematika dan menduduki posisi 40 dari 42 negara untuk prestasi sains.

Rata-rata skor prestasi matematika dan sains berturut-turut adalah 386 dan 406

masih berada signifikan di bawah skor rata-rata internasional yaitu 500 (IEA,

2012). Kondisi yang tidak jauh berbeda terlihat dari hasil studi yang dilakukan

Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 2012 yang

mengukur tentang science literacy, skor rata-rata siswa Indonesia adalah 382.

Nilai 382 menggolongkan Indonesia pada skala PISA terendah  yakni siswa

memiliki pengetahuan yang terbatas.

Sementara itu hasil observasi dan wawancara dengan guru biologi yang

dilakukan peneliti di SMPN 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu menunjukkan hal

yang serupa. Keterampilan proses sains siswa belum dikembangkan secara

optimal. Hal ini dikarenakan siswa belum pernah diperkenalkan dengan soal-soal
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evaluasi yang menguji keterampilan proses sains. Soal-soal yang digunakan

sebagai evaluasi biasanya hanya menguji tentang pengetahuan konsep, sehingga

keterampilan proses sains siswa tingkat dasar seperti mengamati, menghipotesis,

menginterpretasi, memprediksi, dan mengkomunikasikan belum maksimal.

Selain itu, proses pembelajaran IPA kelas VII yang dilakukan guru di SMPN 1

Pagelaran selama ini belum pernah menggunakan LKS sebagai bahan ajar untuk

membantu siswa dalam menguasai materi. Dengan banyaknya manfaat dari

LKS, tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan yakni guru hanya

menggunakan metode ceramah dan pembahasan materi pada buku teks. Hal ini

menyebabkan siswa kurang terlatih kemampuannya untuk mampu merumuskan

gagasannya sendiri dan kurang memiliki keberanian dalam menyampaikan

pendapat sehingga belum mengasah  keterampilan proses sains siswa.

Untuk mewujudkan pentingnya keterampilan proses sains siswa maka perlu

diterapkan suatu model pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan

proses sains siswa dan menghindari pembelajaran yang bersifat monoton dengan

adanya LKS sebagai bahan ajar. LKS tersebut harus dipadukan dengan suatu

model pembelajaran yang sesuai. Model pembelajaran yang sesuai jika

dipadukan dengan LKS untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa

adalah inkuiri terbimbing.

Menurut Suryani dan Agung (2012: 32) inkuiri dapat melibatkan secara

maksimal kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara
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sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri

penemuan konsep materinya dengan penuh percaya diri. Hal ini didukung oleh

penelitian sebelummnya oleh Arfianty (2013: 102) penelitian pengembangan

LKS berbasis inkuiri dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa

sebesar 73,4 %. Hal senada dengan pernyataan tersebut yaitu pernyataan Siska

dkk. dalam Setiawan dan Faizah (2013:2) bahwa pembelajaran berbasis inkuiri

terbimbing dapat meningkatkan secara signifikan persentase keterampilan proses

sains siswa mencapai 71,9% dan untuk kategori kelompok, siswa dengan

kelompok tinggi mengalami peningkatan dengan N-Gain sebesar 93,8%.

Dari pemaparan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) IPA

SMP  berbasis Inkuiri Terbimbing untuk Meningkatkan Keterampilan Proses

Sains pada Materi Pokok Penyebab Terjadinya Pemanasan Global dan

Dampaknya bagi Ekosistem (Kuasi Eksperimental pada Siswa Kelas VII

Semester Genap di SMPN 1 Pagelaran tahun  ajaran  2014/2015).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai

berikut:
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1. Apakah penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing berpengaruh secara

signifikan dalam meningkatkan KPS siswa pada materi pokok penyebab

terjadinya pemanasan global dan dampaknya bagi ekosistem?

2. Bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan LKS berbasis inkuiri

terbimbing pada meteri pokok penyebab terjadinya pemanasan global dan

dampaknya bagi ekosistem?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yang

hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing dalam meningkatkan

KPS siswa pada materi pokok penyebab terjadinya pemanasan global dan

dampaknya bagi ekosistem.

2. Tanggapan siswa terhadap penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing

pada materi pokok penyebab terjadinya pemanasan global dan dampaknya

bagi ekosistem.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara

lain:

1. Bagi peneliti, dapat meningkatkan pengalaman sebagai calon guru biologi,

terutama dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan

menggunakan LKS berbasis inkuiri terbimbing.
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2. Bagi guru/calon guru, dapat menjadikan LKS berbasis inkuiri terbimbing ini

sebagai alternatif untuk merancang pembelajaran yang aktif, inovatif dan

menyenangkan.

3. Bagi siswa, dapat memberikan pengalaman belajar yang aktif sehingga

diharapkan mampu mengembangkan KPS siswa.

4. Bagi sekolah, memberikan sumbangan pemikiran guna meningkatkan mutu

pendidikan dan menjadi solusi masalah pembelajaran di sekolah melalui

penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu:

1. LKS berbasis inkuri terbimbing adalah LKS yang berisikan tugas dan

langkah-langkah berdasarkan model inkuiri terbimbing yaitu merumuskan

masalah, merumuskan hipotesis, mengamati, mengumpulkan dan

mengiterpretasikan data, serta menuliskan kesimpulan yang dirancang oleh

peneliti sehingga siswa mendapat pengalaman penelitian sebagai seorang

ilmuan.

2. KPS yang diukur dalam penelitian ini yaitu: (1) mengamati, (2)

Menghipotesis, (3) Menginterpretasi, (4) Memprediksi, (5)

Mengkomunikasikan, diukur dengan posttest dan pretest, serta lembar

observasi KPS siswa (Wilujeng, Setiawan dan Liliasari, 2010: 356).
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3. Materi pokok yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

penyebab terjadinya pemanasan global dan dampaknya bagi ekosistem

sesuai dengan KI dan KD kurikulum 2013 pada Kelas VII semester 2 yaitu

a. KD 3.10 Mendeskripsikan tentang penyebab terjadinya pemanasan global dan

dampaknya bagi ekosistem.

b. KD 4.13 Menyajikan data dan informasi tentang pemanasan global dan

memberikan usulan penanggulangan masalah.

4. Subjek penelitian ini adalah kelas VII 1 dan VII 2  SMP Negeri 1 Pagelaran

tahun pelajaran 2014/2015.

5. Model yang digunakan adalah inkuiri terbimbing dan diskusi.

F. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing berpengaruh secara

signifikan terhadap peningkatan keterampilan proses sains siswa.

2. Sebagaian besar siswa memberikan tanggapan positif terhadap

penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing


