
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, standar proses dalam pencapaian kompetensi 

lulusan merupakan salah satu standar yang harus dikembangkan. Dalam proses 

tersebut diperlukan guru yang memberikaan keteladanan, membangun kemauan 

dan mengembangkan potensi serta kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip 

ini adalah pergeseran dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. 

Proses pembelajaran dituntut interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif (BSNP, 2007: 6). 

 

Berdasarkan Standar Isi Biologi SMA, dikatakan bahwa pendidikan IPA 

diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat, sehingga dapat membantu peserta 

didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dirinya dan 

alam sekitar. Biologi sebagai salah satu bidang IPA menyediakan berbagai 

pengalaman belajar untuk memahami konsep dan proses sains, sehingga siswa 

perludibantu untuk mengembangkan sejumlah keterampilan proses supaya mereka 

mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar (BSNP, 2006: 451). 
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Melihat pentingnya Biologi dan peranannya tersebut, maka peningkatan mutu 

pendidikan harus selalu diupayakan. Salah satu kecakapan hidup ( life skill ) yang 

perlu dikembangkan melalui proses pendidikan adalah ketrampilan berpikir 

(Depdiknas, 2003:3). Oleh karena itu guru dalam merancang persiapan mengajar 

perlu menyusun strategi pembelajaran yang dirancang secara seksama sesuai 

dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai hasil belajar siswa yang optimal 

(Sanjaya, 2008:128).  

 

Salah satu upaya meningkatkan hasil belajar siswa adalah melalui pemberdayaan 

kemampuan berpikir kritis. Saat ini kemampuan berpikir kritis dirasakan perlu 

dalam kegiatan pembelajaran karena segala informasi global masuk dengan 

mudah, hal tersebut menyebabkan selain informasi yang bersifat baik ataupun 

buruk akan terus mengalir tanpa henti dan dapat mempengaruhi sifat mental anak. 

Maka dari itu, diperlukan suatu kemampuan berpikir kritis dengan jelas dan 

imajinatif, menilai bukti, bermain logika dan mencari alternatif untuk menemukan 

suatu solusi, memberi anak sebuah rute yang jelas di tengah kekacauan pemikiran 

pada zaman teknologi dan globalisasi saat ini (Johnson, 2009:187). Mereka harus 

mampu membedakan antara alasan yang baik dan buruk dan membedakan 

kebenaran dari kebohongan.  

 

Kemampuan berpikir kritis merupakan alat yang dipergunakan dalam proses 

penguasaan konsep karena pengetahuan konseptual merupakan akibat dari proses 

konstruktif. Kemampuan ini tidak dapat berkembang dengan sendirinya seiring 

dengan perjalanan usia seseorang. Kemampuan ini akan berkembang dengan baik 

apabila secara sengaja dikembangkan. 
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Dalam proses pembelajaran, nampaknya belum banyak guru yang menciptakan 

kondisi dan situasi yang memungkinkan siswa untuk melakukan proses berpikir 

kritis. Kurangnya siswa untuk melakukan proses berpikir kritis sesuai dengan 

hasil observasi dan diskusi dengan guru Biologi yang mengajar di kelas VII SMP 

Negeri 2 Krui, diketahui bahwa selama ini guru kurang memunculkan 

kemampuan berpikir kritis siswa secara optimal, khususnya pada materi Ciri-ciri 

Makhluk Hidup.  

 

Pentingnya mengukur kemampuan berpikir kritis siswa karena menurut hasil 

observasi siswa kurang untuk melakukan proses berpikir kritis terlihat dalam 

pembelajaran, guru lebih dominan menggunakan metode ceramah. Siswa pun 

lebih banyak menerima informasi dari guru sehingga siswa kurang optimal dalam 

memberdayakan potensi yang dimiliki, termasuk kemampuan berpikir kritis.  

Guru jarang mengaitkan aplikasi konsep dengan kehidupan sehari-hari dan guru 

jarang mengajak siswa berlatih untuk menganalisis, mensintesis, mengevaluasi 

suatu informasi data atau argumen. Sehingga diduga dengan kurangnya 

memberdayakan kemampuan berpikir kritis siswa tersebut berdampak pada 

penguasaan materi.  

 

Materi Ciri-ciri Makhluk Hidup dipilih dalam penelitian ini, karena 

penyampaiannya selama ini kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran, dan 

kemampuan berpikir kritis siswa dapat dikembangkan melalui kajian yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.  Sehingga dengan  memberdayakan 

kemampuan berpikir kritis, diharapkan dapat membantu siswa untuk mencapai 

standar ketuntasan belajar minimal disekolah yaitu ≥ 65. 
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Salah satu model pembelajaran yang diduga dapat membantu siswa dalam 

memberdayakan kemampuan berpikir kritis yaitu  model pembelajaran inkuiri 

terbimbing. Model ini biasanya digunakan terutama bagi siswa-siswa yang belum 

berpengalaman belajar dengan pendekatan inkuiri. Model inkuiri terbimbing 

mempunyai lima tahapan yaitu : merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, mengevaluasi fakta, dan membuat kesimpulan. Dari 

langkah-langkah pembelajaran inkuiri tersebut dapat dilihat bahwa model 

pembelajaran ini banyak menuntut kemampuan berpikir siswa terutama berpikir 

dalam tingkatan yang lebih tinggi yaitu berpikir kritis (Sumiati dan Asra, 

2008:103).    

 

Berdasarkan hasil penelitian Ubaidillah (2006:39) diketahui bahwa dengan 

metode pembelajaran inkuiri, hasil belajar siswa kelas dua semester dua SMA Tri 

Sukses Natar Lampung Selatan pada materi Reproduksi Makhluk Hidup 

meningkat 32,2 %.  Dalam kegiatan pembelajaran, siswa dilibatkan secara 

langsung sehingga hasil belajar siswa mengalami peningkatan.  Penelitian lain 

yang mendukung yaitu penelitian Wijayanti (2009:31) pada siswa kelas X 

semester genap SMA Negeri 1 Sidomulyo Lampung Selatan diketahui bahwa 

penerapan metode pembelajaran inkuirí terbimbing memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap penguasaan konsep ekosistem oleh siswa.  Penguasaan konsep 

oleh siswa pada penerapan metode pembelajaran inquirí terpimpin dengan 

skor gain 23,50 lebih tinggi dibanding tanpa metode pembelajaran inkuirí 

terpimpin 17,89. 
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Model pembelajaran ini berpusat pada siswa, sehingga siswa terlibat aktif secara 

mental maupun fisik dalam proses pembelajaran namun dalam pelaksanaannya 

guru menyediakan bimbingan atau petunjuk cukup luas kepada siswa.Berbeda 

dengan model pembelajaran lain yang umumnya kelas lebih cenderung dikuasai 

oleh guru sehingga keterlibatan siswa dalam pembelajaran terbatas, dan 

kemampuan berpikir siswa kurang dapat terlatih. Oleh karena itu, peneliti 

menganggap perlu mengadakan penelitian dengan menerapkan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dalam menggali kemampuan berpikir kritis siswa 

pada materi pokok Ciri-ciri Makhluk Hidup.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

Apakah penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pokok ciri-ciri makhluk 

hidup pada siswa kelas VII SMP N 2 Krui? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

Pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap kemampuan berpikir 

kritis siswa pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup pada kelas VII SMP N 2 

krui. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi guru biologi, dapat memberikan alternatif dalam memilih dan menerapkan 

model pembelajaran yang tepat untuk menggali kemampuan berpikir kritis 

siswa dalam pembelajaran Ciri-ciri Makhluk Hidup. 

2. Bagi siswa, dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda dengan 

melatih kemampuan berpikir kritis mereka. 

3. Bagi penelitian, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pembelajaran 

biologi dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran pada permasalahan yang dibahas, maka 

batasan masalah yang diberikan yaitu : 

1. Model pembelajaran inkuiri terbimbing yang dimaksud dalam penelitian ini, 

menurut (Sumiati dan Asra, 2008:103) merupakan suatu model pembelajaran 

inkuiri yang dalam pelaksanaannya guru masih terlibat atau menyediakan 

bimbingan kepada siswa. Langkah pembelajaran dalam model inkuiri 

terbimbing adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, menganalisis data (menguji hipotesis dengan data), dan 

membuat kesimpulan. 

2. Materi pokok yang diteliti yaitu Ciri-ciri Makhluk Hidup 

3. Indikator keterampilan berpikir kritis dalam penelitian ini adalah melakukan 

induksi, melakukan deduksi, memberikan argumen, dan melakukan analisis. 

4. Subyek penelitian adalah siswa kelas VIIb sebagai kelas eksperimen dan kelas 

VIIa sebagai kelas kontrol SMP Negeri 2 Krui. 
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F. Kerangka Pikir 

 

Biologi merupakan wahana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 

sikap, dan nilai serta tanggung jawab sebagai seorang warga negara yang 

bertanggung jawab kepada lingkungan, masyarakat, bangsa, negara yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biologi berkaitan dengan cara 

mencari tahu dan memahami tentang alam secara sistematis, sehingga biologi  

bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Pendidikan Biologi diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya. 

 

Pendidikan Biologi  menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung. 

Karena itu,  siswa perlu dibantu untuk mengembangkan sejumlah kemampuan 

berpikir kritis supaya mereka mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar.  

 

Pada dasarnya, pelajaran Biologi berupaya untuk membekali siswa dengan 

berbagai kemampuan tentang cara “mengetahui”  dan cara “mengerjakan”yang 

dapat membantu siswa untuk memahami alam sekitar secara mendalam.  

Maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan pembelajaran 

agar dapat mengungkapkan kemampuan berpikir kritis siswa adalah menggunakan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing. Dalam model pembelajaran inkuiri 

terbimbing siswa dibagi dalam kelompok-kelompok melalui masalah yang 

diberikan oleh guru  kemudian mereka mencari pemecahan masalah melalui 

serangkaian kegiatan yang meliputi: merumuskan masalah, membuat hipotesis, 
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merencanakan kegiatan penyelidikan, mengumpulkan data, menganalisis data, 

mengumpulkan hasil penyelidikan dan menarik kesimpulan.  

 

Pembelajaran inkuiri terbimbing adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Sehingga 

diharapkan dengan pembelajaran inkuiri terbimbing kemampuan berpikir kritis 

siswa dapat berkembang. 

 

. 

 

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Keterangan : 

X = penerapan model inkuiri terbimbing. 

Y = kemampuan berpikir kritis. 

 

 

G. HipotesisPenelitian 

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah: “Penerapan model inkuiri 

terbimbing pada materi Ciri-ciri makhluk Hidup berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikirkritis siswa”. 

Hipotesis statistik adalah sebagai berikut : 

Ho = Tidak ada pengaruh yang signifikan penerapan model inkuiri terbimbing 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Krui Tahun Pelajaran 2012/2013 pada materi pokok Ciri-ciri 

Makhluk Hidup. 

 

X Y 
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H1= Ada pengaruh yang signifikan penerapan model inkuiri terbimbing dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII SMP Negeri  2 

Krui Tahun Pelajaran 2012/2013 pada materi pokok Ciri-ciri Makhluk 

Hidup. 

 


