
 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Semakin pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

saat ini, menjadikan persaingan antar individu semakin ketat. Sehingga hanya 

yang berkualitas yang dapat memenangkan persaingan tersebut. Mereka yang 

berkualitas antara lain adalah orang-orang yang mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir. Kemampuan ini harus dilatih melalui pemberian stimulus 

yang menuntut seseorang untuk berpikir kritis. Sekolah sebagai suatu institusi 

penyelenggara pendidikan memiliki tanggung jawab untuk membantu 

siswanya mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dalam Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) pembelajaran  biologi bertujuan agar peserta didik 

dapat menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 

dalam pengambilan keputusan serta dapat membangun dan menerapkan 

informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif (BSNP, 

2006 : VI).  

Selama ini, kemampuan berpikir kritis masih belum terjiwai oleh siswa 

sehingga belum dapat berfungsi maksimal. Ini dapat dilihat dari masih terdapat 

lulusan yang tidak memiliki keterampilan berpikir kritis, seperti yang 

dikemukakan oleh De Gallaw (dalam Wahyuni, 2011:2) yang menyatakan 
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bahwa terdapat tiga keluhan utama para pimpinan perusahaan terhadap lulusan 

sarjana, yaitu rendahnya keterampilan menulis dan komunikasi secara lisan, 

ketidakmampuan dalam memecahkan masalah, dan kesulitan dalam bekerja 

secara tim. 

Proses  berpikir kritis dalam pembelajaran sangat diperlukan, terutama untuk 

mempersiapkan siswa agar menjadi pemecah masalah yang tangguh, pembuat 

keputusan yang matang, dan orang yang tidak pernah berhenti belajar. Hal ini 

di dukung oleh tim BBE yang menyatakan berpikir adalah salah satu 

kecakapan hidup yang harus dimiliki oleh setiap manusia, sehingga siswa yang 

memiliki kecakapan hidup (life skill) berani menghadapi problema kehidupan 

dan mampu memecahkannya (Tim BBE, 2002:2). Penting bagi siswa untuk 

menjadi pemikir kritis dan mandiri sejalan dengan meningkatnya jenis 

pekerjaan dimasa yang akan datang yang membutuhkan para pekerja handal 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Namun, pada kenyataannya 

Penerapan proses belajar mengajar di Indonesia kurang mendorong pada 

pencapaian kemampuan berpikir kritis (Sanjaya, 2008:1). Hal ini disebabkan 

pembelajaran yang disampaikan kurang menarik siswa untuk berpikir karena 

hanya disuguhi materi tanpa melibatkan proses penemuan yang meraka 

lakukan sendiri, sehingga siswa kurang mengaitkan fakta yang terjadi 

dilapangan dengan konsep-konsep sains. Alasan lain rendahnya kemampuan 

siswa dalam belajar adalah kurang tepatnya metode yang digunakan guru 

dalam mengajar (Oleyede, 2004:2). 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di SMA 

Negeri 1 Seputih Raman diketahui bahwa selama proses pembelajaran guru 

belum menggunakan bahan ajar yang memberdayakan keterampilan berpikir 

kritis siswa. Hal ini diduga karena bahan ajar yang digunakan oleh guru sudah 

berupa konsep-konsep pelajaran. Akibatnya siswa hanya menerima konsep 

yang diberikan oleh guru bahkan hanya menghafal konsep-konsep 

pembelajaran tersebut. Selain itu, pembelajaran yang diterapkan oleh guru  

masih mengunakan metode ceramah. Dalam pembelajaran yang menggunakan 

metode ceramah siswa hanya duduk diam saja dan hanya mendengarkan yang 

dikatakan oleh gurunya. Kondisi tersebut akan mengakibatkan kurangnya 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran terutama proses inkuiri siswa, 

akibatnya siswa kurang aktif dalam berpikir ataupun melakukan aktivitas fisik 

yang menunjang pembelajarannya. 

Berdasarkan kondisi di atas, maka diperlukan upaya untuk mencari inovasi 

pembelajaran untuk mengoptimalkan keterampilan berpikir kritis siswa.  

Salah satunya dengan pemanfaatan bahan ajar dengan menggunakan lembar 

kerja siswa (LKS) berbasis inkuiri . LKS berbasis inkuiri adalah lembar kerja 

siswa yang berdasarkan proses inkuiri.  Menurut Keller (1992:28) inkuiri 

adalah pembelajaran yang menekankan pada siswa yang memecahkan masalah 

dari guru atau buku teks melalui cara-cara ilmiah, melalui pustaka dan melalui 

pertanyaan dan guru membimbing siswa dalam menentukan proses pemecahan 

dan identifikasi solusi sementara dari masalah tersebut. Metode inkuiri adalah 

metode belajar yang menekankan pada proses menjawab masalah, bukan pada 

membuat masalah. Pembelajaran dilakukan untuk menemukan suatu konsep 
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sehingga seorang siswa dihadapkan dengan suatu masalah atau situasi yang 

tampaknya ganjil sehingga siswa dapat mencari jalan pemecahan. Dalam 

memecahkan suatu masalah inilah siswa dituntut untuk berpikir secara aktif 

dan mengembangkan kemempuan berpikirnya dengan melakukan aktivitas-

aktivitas yang menunjang pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Nurhidayati (2011:84) 

bahwa LKS berbasis inkuiri berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis 

siswa pada materi jaringan tumbuhan. Dengan kata lain LKS berbasis inkuiri 

melatih kepada peserta didik untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat 

tinggi. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh pengunaan LKS Berbasis Inkuiri terhadap 

Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Jaringan Tumbuhan (Kuasi 

Eksperimental pada Siswa Kelas XI Semester Ganjil SMA Negeri 1 Seputih 

Raman Tahun Pelajaran 2013/2014)”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah penggunaan LKS berbasis inkuiri berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pokok jaringan 

tumbuhan? 

2. Apakah penggunaan LKS berbasis inkuiri berpengaruh terhadap 

peningkatan aktivitas belajar siswa pada materi pokok jaringan tumbuhan? 

 

 



5 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh penggunaan LKS berbasis inkuiri terhadap peningkatan 

keterampilan berpikir kritis siswa. 

2. Pengaruh penggunaan LKS berbasis inkuiri terhadap peningkatan 

aktivitas belajar siswa. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi : 

1. Peneliti yaitu memberikan pengalaman, wawasan dan pengetahuan bagi  

peneliti sebagai calon guru untuk menggali keterampilan berpikir kritis 

siswa dan aktivitas belajar siswa. 

2. Guru biologi  yaitu memberikan alternatif dalam memilih dan 

mengembangkan bahan ajar yang tepat untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. 

3. Siswa yaitu memberikan pengalaman belajar yang berbeda sehingga 

diharapkan mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. 

4. Sekolah yaitu meningkatkan mutu pembelajaran dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaran khususnya biologi. 

 

E.  Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dalam penelitian ini, maka 

perlu adanya batasan ruang lingkup penelitian yaitu: 
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1. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XI IPA 2 ( kelas eksperimen) 

dan XI IPA 1 ( kelas kontrol) semester ganjil tahun pelajaran 

2013/2014 di SMA Negeri 1 Seputih Raman. 

2. Bahan ajar yang digunakan yaitu LKS berbasis inkuiri 

3. Aspek  KBK menurut Ennis (1) Memberikan argumen, (2) Melakukan 

deduksi, (3) Melakukan induksi (dalam Herniza, 2011: 19). 

4. Aktivitas yang diamati yaitu aktivitas siswa dalam mengemukakan 

ide/gagasan, melakukan kegiatan diskusi, mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok, dan mengajukan pertanyaan 

5. Materi pokok pada penelitian ini adalah Jaringan Tumbuhan dengan 

KD 2.1 Mengidentifikasi struktur jaringan tumbuhan dan mengkait 

kannya dengan fungsinya, menjelaskan sifat totipotensi sebagai dasar 

kultur jaringan 

 

F.  Kerangka Pikir 

Pembelajaran biologi adalah pembelajaran yang bukan hanya sekedar 

penyampaian pengetahuan dari guru kepada siswa, juga buka sekedar 

menghafal materi pembelajaran. Dalam pembelajaran biologi siswa dituntut 

untuk berpikir dalam menemukan konsep-konsep sendiri yang dibantu oleh 

guru sebagai fasilitator. Oleh karena itu siswa dituntut untuk mengembangkan 

kemampuan berpikirnya salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis. 

Kemampuan berpikir dari siswa dapat dikembanmgkan dengan konsep inkuiri 

atau memotifasi siswa untuk menemukan sendiri konsep-konsep yang 

dipelajari. 
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Y X 

Salah satu cara yang diduga dapat mengembangkan keterampilan berpikir 

kritis siswa adalah dengan pemilihan bahan ajar yang tepat. Bahan ajar adalah 

segala bentuk bahan yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa adalah lembar kerja 

siswa yang berbasis inkuiri. LKS ini memakai azas inkuiri yaitu penemuan 

konsep-konsep secara mandiri melalui pemecahan suatu masalah dengan guru 

sebagai fasilitator. LKS ini berisi masalah-masalah yang telah dibuat oleh 

guru, masalah-masalah inilah yang nantinya akan dipecahkan oleh siswa. 

Dalam proses pemecahan masalah ini siswa dituntut untuk berpikir baik 

secara individu maupun kelompok untuk menemukan pemecahan dari 

masalah yang diberikan. Proses pemecahan masalah inilah yang mendorong 

siswa melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung proses pembelajaran. 

Melalui aktivitas tersebut pembelajaran akan menjadi lebih berkesan bagi 

siswa. Hal ini yang nantinya diharapkan dapat mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis siswa dan meningkatkan aktivitas-aktivitas belajar siswa. 

Penelitian ini mengenai pengaruh penggunaan LKS berbasis Inkuiri terhadap 

Keterampilan Berpikir Kritis siswa. Variabel bebas pada penelitian ini adalah 

penggunaan LKS berbasis inkuiri dan variabel terikatnya adalah KBK siswa. 

Hubungan antara kedua variabel tersebut  digambarkan dalam diagram 

berikut. 
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Keterangan: 

X: Penggunaan LKS berbasis inkuiri 

Y: KBK Siswa 
Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. H0= Tidak ada pengaruh yang signifikan pada LKS berbasis inkuiri  

         terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa 

H1=  Ada pengaruh yang signifikan pada LKS berbasis inkuiri terhadap  

         peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. 

2. Penggunaan LKS berbasis inkuiri berpengaruh dalam meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. 

 


