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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Biologi memiliki beberapa karakteristik khas, salah satunya proses 

mempelajari konsep-konsep di dalam setiap materi. Menurut Nuryani (2005) 

kekhasan biologi terletak dalam berpikirnya. Orang yang mempelajari fisiologi 

akan diminta mengembangkan berpikir sibernetik, sedangkan dalam taksonomi 

dikembangkan keterampilan berpikir logis. Hal ini masih kurang disadari oleh 

mahasiswa (calon guru) dan guru-guru biologi, sehingga dalam menyampaikan 

materi biologi kepada siswa masih belum maksimal. 

Pembelajaran  biologi  merupakan proses  konstruksi  pengetahuan  

(biologi)  melalui aktivitas  berpikir.  Keadaan  ini  memberikan  kesempatan pada 

anak untuk mengembangkan pengetahuan secara  mandiri.  Proses  pembelajaran 

mencakup 3 aspek yang diperoleh siswa, yaitu ketrampilan berfikir kognitif 

(minds on), ketrampilan psikomotorik (hands on), dan  ketrampilan  sosial  (hearts  

on) (Sukimarwati, 2013). Ketiga aspek dapat mengembangkan keterampilan sains 

siswa apabila guru memberikan masalah-masalah yang riil kepada siswa. 

Proses pembelajaran biologi yang diharapkan adalah siswa dapat 

mengembangkan dan menyeimbangkan kemampuan hard skill, dan soft skill.  

Kemampuan ini dapat dikembangkan dan diseimbangkan apabila guru 

menggunakan model pembelajaran yang efektif. Permendikbud Nomor 59 Tahun 

2014 menyatakan sebagian besar lulusan SMA tidak dapat menggunakan 

pengetahuan biologinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mudah terperdaya 
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dengan berbagai keadaan di sekitarnya, misalnya saat menentukan pilihan produk 

makanan, kesehatan, layanan kesehatan, permasalahan lingkungan lainnya. 

Model pembelajaran dalam Kurikulum 2013 antara lain inquiry learning 

(pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian), problem based learning 

(pembelajaran berbasis pemecahan masalah), dan project based learning 

(pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah) (Lampiran 

Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Mata Pelajaran 

Peminatan Biologi). Berdasarkan ketiga model pembelajaran tersebut, siswa 

diharapkan dapat mengkontruksi pemahaman dan pengetahuan tentang konsep 

biologi dan dapat mengembangkan serta menyeimbangkan kemampuan hard skill 

dan soft skill. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak guru biologi yang 

belum menggunakan salah satu model pembelajaran di atas. Hal ini menyebabkan 

aktivitas belajar siswa masih kurang atau belum sesuai dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu di salah satu sekolah di Malang oleh Nurhidayati 

(2015) menyatakan aktivitas belajar siswa yang terdiri dari bertanya, menjawab, 

berpendapat, tanggung jawab sendiri, dan tanggung jawab sosial berturut-turut 

sebesar 61,78%, 57,39%, 57,72%, 61,48%, 62,60%. dan 60,19%. Hal ini dapat 

diketahui bahwa aktivitas siswa masih dikategorikan netral. 

Penelitian lain yang dilakukan di salah satu sekolah di Yogyakarta oleh 

Wahyuningsih (2015) menyatakan aktivitas siswa yang terdiri dari mengajukan 

pendapat, membuat kesimpulan, mengajukan pertanyaan, dan mencatat hal-hal 

penting berturut-turut sebesar 61,90%, 57,14%, 49,52%, dan 64,43%. Hal ini juga 
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dikategorikan netral. Penelitian yang dilakukan di salah satu sekolah di Jawa 

Barat oleh Astuti (2014) juga menyatakan bahwa aktivitas siswa yang terdiri dari 

mengamati, memprediksi, mengkomunikasikan, mengklasifikasikan, dan 

menyimpulkan berturut turut sebesar 66%, 55%, 61%, 57%, dan 54% masih 

dikategorikan netral. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa proses berpikir 

siswa di dalam kelas cukup baik, namun masih bisa dikembangkan menjadi 

kategori potitif dengan model pembelajaran yang lebih efektif.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi MAN Bangkalan, 

metode pembelajaran yang digunakan untuk pelajaran biologi yaitu ceramah dan 

diskusi. Metode ceramah dilakukan pada semester 1, sedangkan diskusi pada 

semester 2. Diskusi dilakukan setiap kelompok dan nantinya akan dipresentasikan 

di kelas. Namun, guru masih belum menggunakan salah satu model pembelajaran 

yang disarankan oleh Kurikulum 2013. Hal ini menyebabkan siswa kurang aktif 

dalam belajar. 

Hal itulah yang membuat tujuan pendidikan nasional yang bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik akan sulit tercapai. Berdasarkan tujuan 

pendidikan nasional ini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan di Indonesia dapat 

mengembangkan potensi-potensi yang ada pada setiap pelajar. Guru harus 

menggunakan model pembelajaran yang efektif dalam penyampaian materi agar 

dapat mengembangkan dan menyeimbangkan hard skill dan soft skill. 

Salah satu model pembelajaran yang disarankan dalam pelaksanaan 

Kurikulum 2013 ini adalah pembelajaran inkuiri (pembelajaran berbasis 

penyingkapan/penelitian). Inkuiri adalah suatu pembelajaran yang dirancang 
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untuk mengajarkan kepada siswa bagaimana cara meneliti permasalahan atau 

pertanyaan fakta-fakta untuk menemukan ilmu pengetahuan (Pratiwi, 2012). 

Menurut Sanjaya (2009) model pembelajaran inkuiri menekankan pada aktivitas 

siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari 

sesuatu yang dipertanyakan. Selain itu, dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. 

Menurut Pujiastuti (2012) Inkuiri dibedakan menjadi 3 level berdasarkan 

peran guru dan keterlibatan siswa. Level 1 atau disebut juga inkuiri terbimbing, 

identifikasi dan pemecahan masalah dirancang oleh guru. Level 2, siswa 

memutuskan dan merencanakan proses penyelidikan yang dilakukan. Level 3, 

siswa mengidentifikasi permasalahan, merancang proses penyelesaian masalah 

dan menarik kesimpulan.  

Model pembelajaran inkuiri memiliki beberapa manfaat anatara lain, siswa 

akan memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide lebih baik, mendorong siswa 

untuk berpikir kritis dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, membentuk dan 

mengembangkan konsep diri dan memberi waktu pada siswa untuk mengasimilasi 

dan mengakomodasi informasi (Bruner dalam Santoso, 2007). 

Berdasarkan penelitian terdahulu, model pembelajaran inkuiri dapat 

meningkatkan scientific skill, melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi, 

hasil/prestasi belajar, dan kemampuan berpikir kritis. Menurut Paidi (2005) dalam 

penelitiannya, model inkuiri terbimbing dapat meningkatkan scientific skill. Hal 

ini terlihat dari peningkatan jumlah siswa yang mampu membuat rancangan 

percobaan dari 12,5% menjadi 50%; peningkatan jumlah siswa yang mampu 
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melakukan percobaan dan melaporkan hasilnya dari 50% menjadi 75%, dan 

peningkatan jumlah siswa yang baik penguasaan konsep proses sains-nya dari 

50% menjadi 72%.  

Menurut Mudalara (2012) dalam penelitiannya, model pembelajaran inkuiri 

bebas dapat meningkatkan hasil belajar kimia siswa. Hal ini terlihat dari 

perbedaan hasil belajar kimia siswa yang belajar melalui model pembelajaran 

konvensional dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri bebas. Hasil 

belajar dengan menggunakan inkuiri bebas akan lebih tinggi dari pada yang 

konvensional. Handoko (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pembelajaran inkuiri level 1 dan 2 terdapat perbedaan dari segi hasil belajar dan 

kemampuan berpikir kritis. Siswa yang belajar dengan pendekatan inkuiri level 2 

memperoleh rata – rata hasil belajar kognitif dan kemampun berpikir kritis lebih 

tinggi dari siswa yang belajar dengan pendekatan inkuiri level 1.  

Berdasarkan uraian diatas, perlu diadakan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Inkuiri terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Prestasi Belajar 

Siswa pada Materi Animalia di MAN Bangkalan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kemampuan berpikir kritis siswa pada materi Animalia 

setelah penggunaan model pembelajaran inkuiri level 1 dan inkuiri level 2? 

2. Bagaimana pengaruh prestasi belajar siswa pada materi Animalia setelah 

penggunaan model pembelajaran inkuiri level 1 dan inkuiri level 2? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi 

Invertebrata setelah penggunaan model pembelajaran inkuiri level 1 dan 

inkuiri level 2 

2. Menganalisis perbedaan prestasi belajar siswa pada materi Invertebrata 

setelah penggunaan model pembelajaran inkuiri level 1 dan inkuiri level 2 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan: 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teortis dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat 

memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam hal 

kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar siswa pada pembelajaran 

biologi melalui model pembelajaran inkuiri level 1 dan inkuiri level 2. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru, hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan tentang 

model pembelajaran yang baik untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dan prestasi belajar siswa. 

b. Bagi sekolah, penelitian ini dapat membantu sekolah untuk menentukan 

model pembelajaran yang cocok untuk siswanya dengan melihat 

perkembangan kurikulum dan informasi yang ada saat ini. 
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c. Peneliti lain, penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan terutama 

dalam mengembangkan mata kuliah strategi pembelajaran, penilaian 

hasil belajar biologi, invertebrata, dan vertebrata. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, pembahasan permasalahan diperlukan batasan masalah. 

Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas dan 

menyimpang dari tujuan yang dikehendaki. Batasan masalah dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas X-1, X-2 dan X-3 MAN 

Bangkalan tahun ajaran 2015/2016 

2. Penelitian ini hanya meneliti bagaimana pengaruh inkuiri level 1 dan level 2 

terhadap kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar siswa kelas X pada 

materi animalia. 

3. Aspek yang diteliti adalah kemampuan berpikir kritis, dan prestasi belajar 

siswa pada ranah kognitif. 

 

1.6 Definisi Operasional 

1. Inkuiri level 1 adalah suatu  model pembelajaran  inkuiri  yang  dalam 

pelaksanaannya  guru  menyediakan bimbingan/petunjuk yang cukup 

luas untuk siswa (Rachman, 2012). 

2. Inkuiri level 2 adalah motede pembelajaran inkuiri yang memberikan 

kebebasan dalam menyelesaikan masalah, melakukan percobaan, 

menganalisis data, serta membuat kesimpulan (Putri dkk, 2013). 
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3. Kemampuan Berpikir kritis adalah aktifitas terampil, yang bisa 

dilakukan dengan lebih baik atau sebaliknya, dan pemikiran kritis yang 

baik akan memenuhi beragam standar intelektual, seperti kejelasan, 

relevansi, kecukupan, koherensi, dan lain-lain (Fisher, 2009). 

4. Prestasi belajar adalah hasil pencapaian yang diperoleh seorang pelajar 

(siswa) setelah mengikuti ujian dalam suatu pelajaran tertentu yang 

diwujudkan dengan laporan nilai (Dariyo, 2013).  

 




