
 
 

  

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 Pendidikan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kualitas kehidupan 

suatu bangsa. Peran faktor pendidikan sangat penting dalam menciptakan 

kehidupan bangsa yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Oleh 

karenanya, pembaharuan dalam dunia pendidikan harus terus dilakukan 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan dari suatu bangsa. Pendidikan harus 

bersifat adaptif terhadap perubahan zaman. Sejalan dengan hal tersebut, 

dalam meningkatkan mutu pendidikan pemerintah terus melakukan upaya 

dengan berbagai cara diantaranya dengan penyempurnaan kurikulum yang 

telah ada yaitu pada awal tahun pelajaran 2013 telah diterapkannya kurikulum 

2013 (K13) yang merupakan hasil pengembangan dan penyempurnaan dari 

kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).  

 Menurut Trianto (2009: 1), pendidikan yang mampu mendukung 

pembangunan dimasa mendatang adalah yang mampu mengembangkan 

potensi siswa sehingga siswa mampu menghadapi dan memecahkan problema 

dalam kehidupan yang dialami. Selaras dengan Permendikbud No. 103  
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(2014: 3), bahwa proses pembelajaran pada kurikulum 2013 menerapkan 

sebuah pendekatan khusus yaitu pendekatan saintifik. Dimana pendekatan 

saintifik bercirikan pengasahan keterampilan proses sains yang meliputi 

kegiatan mengamati, menghipotesis, menanya, mengumpulkan 

informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

Sejalan dengan hal itu menurut (Depdiknas, 2008: 22), pembelajaran IPA 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar 

secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk “mencari tahu” dan “berbuat” 

sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang alam sekitar. Karena itu, pendekatan yang diterapkan 

dalam menyajikan pembelajaran IPA adalah memadukan antara pengalaman 

proses IPA dan pemahaman produk serta teknologi IPA dalam bentuk 

pengalaman langsung yang berdampak pada sikap siswa yang mempelajari 

IPA dalam menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk memahami 

konsep dan proses sains.  

 

Kenyataan yang dijumpai saat ini bahwa pembelajaran sains di Indonesia 

belum optimal. Dalam dua dekade terakhir mutu pendidikan di Indonesia 

masih jauh bila dibandingkan dengan  negara-negara ASEAN yang  lain. 

Berdasarkan hasil study PISA tahun 2012 yang keluar 4 Desember 2013 lalu 

menunjukan bahwa peringkat capaian sains untuk Indonesia berada pada 

urutan 64 dari 65 negara yang diikutkan studi PISA tahun 2012, dengan 

rincian literasi sains berada pada peringkat 64. skor rata-rata siswa Indonesia 
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adalah 382. Nilai 382 menggolongkan Indonesia pada skala PISA level 

terendah yakni siswa  memiliki pengetahuan yang terbatas, hanya dapat 

menerapkannya dalam  beberapa situasi  untuk menyajikan penjelasan ilmiah 

secara eksplisit. Selain itu dengan nilai tersebut Indonesia menduduki urutan 

kedua terakhir dari semua negara yang tergabung dalam PISA (Xie, dkk., 

2012: 16-17). Hal ini sangat memprihatinkan, karena pada tahun 2009 

Indonesia menempati peringkat 60 dari 65 negara yang mengikuti PISA 

(OECD, 2013: 17). 

 

Kenyataan lainnya yang sering dijumpai saat ini adalah selama proses 

pembelajaran di sekolah, guru kurang memfasilitasi siswa agar siswa dapat 

mengembangkan keterampilan proses sainsnya, misalnya dalam hal 

mengobservasi atau mengamati objek secara langsung. Jadi selama proses 

pembelajaran guru lebih mendominasi dan sibuk menjelaskan materi yang 

menyebabkan pembelajaran tidak berpusat pada siswa sehingga kemampuan 

siswa dalam hal mengobservasi tidak tergali, siswa menjadi tidak aktif dan 

kurang mampu dalam keterampilan proses sains. 

 

Kurangnya keterampilan proses sains terjadi di SMP Negeri 1 Pagelaran 

Pringsewu diketahui berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru 

IPA biologi kelas VII SMP Negeri 1 Pagelaran Pringsewu belum 

dikembangkannya keterampilan proses sains siswa dengan tidak 

dibiasakannya untuk melakukan aktivitas-aktivitas belajar seperti melakukan 

percobaan, pengamatan, kerja kelompok, dan kegiatan lainnya sehingga 

keterampilan proses sains siswa menjadi rendah, hal ini dikarenakan 
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keterbatasan bahan ajar yang ada di sekolah menjadikan siswa sulit 

mengaitkan materi yang diterima di sekolah dengan situasi dunia nyata siswa 

yang menyebabkan siswa kurang mengasah keterampilan proses sains yang 

dimiliki sehingga keterampilan proses sains siswa yang muncul kemungkinan 

hanya menyimpulkan saja. Proses sains siswa yang tidak optimal maka akan 

berdampak kepada perolehan nilai hasil belajar siswa. 

 

Mengingat pentingnya keterampilan tersebut maka untuk mendukung peran 

guru dalam merancang suatu pembelajaran yang dapat mengembangkan KPS 

siswa maka diperlukan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang tepat sesuai dengan 

standar kurikulum serta dapat memunculkan hakikat IPA secara seimbang. 

Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang tepat dapat digunakan untuk 

mengembangkan keterampilan proses terhadap siswa (Widjajanti, 2008: 2). 

Keberadaan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai bahan ajar memberi   

pengaruh yang cukup besar dalam proses belajar mengajar, sehingga 

penyusunan LKS harus memenuhi berbagai persyaratan misalnya syarat 

didaktik, syarat konstruksi, dan syarat teknik. LKS merupakan salah satu 

bahan ajar yang dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam 

kegiatan pembelajaran. Cara penyajian materi pelajaran dalam LKS meliputi 

penyampaian materi secara ringkas, kegiatan yang melibatkan siswa secara 

aktif misalnya latihan soal, diskusi dan percobaan sederhana (Widjajanti, 

2008: 2). Dengan demikian, apabila penggunaan LKS dipadukan dengan 

pembelajaran inkuiri terbimbing dalam bentuk LKS berbasis inkuiri 

terbimbing diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembelajaran yang 

dapat melibatkan siswa secara aktif. Hal ini juga didukung oleh penelitian 



5 

 

sebelummnya oleh Arfianty (2013: 102)  penelitian penggunaan LKS berbasis 

inkuiri dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa. 

 

Berdasarkan analisis terhadap LKS yang digunakan siswa di SMP Negeri 

Pagelaran, belum menuntun siswa untuk mendapatkan pengalaman secara 

langsung sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilam proses sains 

yang dimiliki siswa. Hal ini dikarenakan LKS yang ada hanya menyajikan 

ringkasan materi dan soal latihan sehingga belum melibatkan siswa secara 

aktif. Penggunaan LKS belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh peserta didik 

pada kedua sekolah tersebut. Guru juga menuturkan bahwa penggunaan LKS  

sebenarnya mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

namun LKS yang digunakan hanya memuat ringkasan materi dan latihan soal 

yang kurang bervariatif sehingga KPS siswa kurang terasah. Oleh sebab itu,   

perlu dilakukan penelitian tentang LKS berbasis inkuiri terbimbing yang 

diharapkan dapat meningkatkan KPS siswa sehingga kompetensi yang 

diiharapkan dapat  tercapai. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Apakah penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing berpengaruh secara 

signifikan dalam meningkatkan KPS siswa pada materi pokok 

pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup? 
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2. Bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan LKS berbasis inkuiri 

terbimbing pada materi pokok pencemaran dan dampaknya bagi makhluk 

hidup? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 

1. Pengaruh penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing dalam 

meningkatkan KPS siswa. 

2. Tanggapan siswa terhadap penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah:  

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman sebagai seorang calon guru, 

terutama dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan LKS berbasis inkuiri terbimbing.  

2. Bagi guru/calon guru, dapat memberikan wawasan mengenai LKS 

berbasis inkuri terbimbing sehingga dapat dijadikan alternatif dalam 

membuat dan mengembangkan LKS serta merancang pembelajaran 

dikelas yang aktif dan inovatif serta 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. 
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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 yang dirancang 

oleh peneliti untuk mengembangkan keterampilan proses sains siswa, 

adapun isi langkah pembelajaran pada LKS adalah (a) merumuskan 

masalah, (b) menyusun hipotesis, (c) mengumpulkan data, (d) 

menganalisis data, (e) menyimpulkan (Ristanto, 2013: 33). 

2. KPS yang dikembangkan dan diukur dalam penelitian ini yaitu: (1) 

mengamati, (2) menghipotesis (3) menginterpretasi data, (4) 

memprediksi, (5) mengkomunikasikan, diukur dengan postes dan pretes, 

serta lembar obesevasi KPS siswa (Ristanto, 2013: 33). 

3. Materi pokok yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup sesuai dengan KI dan 

KD kurikulum 2013 pada Kelas VII semester genap, yaitu KD 3.9  

Mendeskripsikan pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup. 

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

Pagelaran tahun pelajaran 2014/2015. 

5. Metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah dengan diskusi 

untuk kelas kontrol, dan eksperimen untuk kelas ekperimen. 

 

F. Kerangka Pikir 

Penggunaan bahan ajar yang belum memenuhi standar kompetensi kurikulum 

akan menyebabkan rendahnya keaktifan siswa  dalam proses kegiatan 
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pembelajaran. Bahan ajar yang ada saat ini lebih mengacu pada hakikat IPA 

sebagai produk cenderung mengajarkan siswa untuk menghafal tanpa disertai 

dengan pemahaman terhadap konsep konsep, sehingga pembelajaran IPA 

tidak  memberikan pengalaman pembelajaran untuk mengembangkan 

keterampilan proses sains yang sudah ada  pada siswa. Keterampilan proses 

sains ini  penting untuk dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran sebagai 

pengalaman belajar yang disadari pada kegiataan yang berlangsung. 

Keterampilan proses sains dalam pembelajaran biologi dapat memfasilitasi 

siswa untuk mencapai tuntutan pembelajaran sains dan mendorong siswa 

untuk menemukan sendiri konsep pengetahuan, fakta, menanamkan sikap dan 

nilai yang di tuntut. Hakikat IPA adalah proses, produk dan sikap sehingga 

pembelajaran IPA diharapkan dapat memunculkan ketiga unsur tersebut. 

Sehingga apabila ketiga hal tersebut benar-benar ada setiap pembelajaran IPA 

siswa, maka akan berdampak positif pada kehidupan maupun pola pikir yang 

ada pada diri siswa. 

 

Pengembangan keterampilan proses sains memerlukan suatu kegiatan 

pembelajaran yang mendukung. Salah satu alternatif strategi yang 

diharapakan meningkatkan keterampilan proses sains siswa adalah dengan 

pemaksimalan penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS), karena didalam LKS 

menuntun siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Sejalan dengan hal tersebut, dengan adanya bahan ajar LKS 

berbasis inkuiri terbimbing diharapkan dapat mengasah keterampilan proses 

sains yang meliputi : kemampuan siswa dalam  mengamati, menghipotesis, 

menginterpretasikan data, memprediksi, dan mengkomunikasikan data 
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Y X 

 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dipadukan dengan  pendekatan inkuiri 

terbimbing juga dapat membuat siswa lebih aktif dalam menemukan konsep-

konsep IPA, dengan demikian diharapkan dapat membantu penyelenggaraan 

pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif sehingga KPS siswa 

diharapkan akan meningkat jika langkah-langkah pembelajaran inkuiri benar-

benar diterapkan kedalam LKS yang digunakan siswa. 

 

Penelitian ini mengenai pengaruh penggunaan LKS berbasis inkuiri 

terbimbing terhadap KPS siswa. Variabel bebas pada penelitian ini adalah 

penggunaan LKS inkuiri terbimbing dan variabel terikatnya adalah KPS 

siswa. Hubungan antara kedua variabel tersebut digambarkan dalam diagram 

berikut. 

 

      

 

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

 

Keterangan : 

       X : Penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing 

          Y: KPS siswa 

 

G. Hipotesis 

 

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.  

1. Ho = Penggunaan bahan ajar LKS berbasis inkuiri terbimbing tidak     

         berpengaruh signifikan dalam meningkatan KPS. 

2. H1 =  Penggunaan bahan ajar LKS berbasis inkuiri terbimbing  

          berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan KPS. 


