
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dalam menyiapkan peserta didik bagi 

peranannya untuk pembangunan bangsa. Kegiatan bimbingan, pembelajaran atau 

latihan yang disiapkan oleh tenaga kependidikan ialah proses bagi peserta didik 

untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Proses pembelajaran yang 

dirancang dan dilakukan semata-mata untuk dapat menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman. Sebagaimana tercantum 

pada fungsi Pendidikan Nasional, yakni mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa (UU SISDIKNAS Nomor 20, pasal 3, Tahun 

2003).  

Abad 21 menuntut setiap individu untuk memiliki kecakapan atau 

keterampilan baik hard skill maupun soft skill yang mumpuni agar dapat terjun ke 

dunia pekerjaan dan siap berkompetisi dengan negara lain. Keterampilan abad 21 

yang diungkapkan Trilling dan Fadel (2009) yakni: 1) life and career skills, (2) 

learning and innovation skills, (3) information and technology skills. Hidayah, 

Salimi, dan Susiani (2017), menyatakan bahwa tren pembelajaran abad 21 

idealnya perlu dibekalkan pada setiap individu dimana salah satunya ialah 

learning and innovation skills, yang diarahkan pada empat komponen, meliputi: 

communication (komunikasi), collaboration (kolaborasi), critical thinking and
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problem solving (berpikir kritis dan pemecahan masalah), creativity and 

innovation (kreatifitas dan inovasi). Keempat komponen tersebut dapat dikuasai 

oleh generasi penerus bangsa salah satunya melalui kegiatan pendidikan. 

Peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah RI ialah dengan 

memperbarui kurikulum dari KTSP menjadi Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 

merupakan gerbang awal untuk memasuki pendidikan di abad 21 ini. Pendidikan 

abad ke-21 menuntut peserta didik untuk menyelesaikan masalah melalui ilmu 

pengetahuan yang mereka peroleh serta memberi kesempatan peserta didik untuk 

dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti yang diperoleh dari proses ilmiah 

dalam menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari, sehingga siswa paham 

bahwa informasi tidak bergantung pada informasi searah dari guru. 

Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diusung 

oleh kurikulum 2013. Pendekatan saintifik memiliki langkah-langkah yang 

merupakan bentuk adaptasi dari langkah-langkah ilmiah pada sains. Proses 

pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah, karenanya kurikulum 

2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran yang 

diyakini sebagai titian emas dalam perkembangan dan pengembangan sikap, 

keterampilan dan pengetahuan (Adisyah, 2016). 

Penggunaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran harus dipandu dengan 

kaidah-kaidah pendekatan ilmiah. Pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi 

pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan dan penjelasan tentang suatu 

kebenaran. Proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria seperti 

berikut: (1) substansi/materi pembelajaran berbasis pada fakta/fenomena yang 
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dapat dijelaskan dengan logika, dan (2) proses pembelajaran harus terhindar dari 

sifat-sifat atau nilai-nilai non ilmiah yang meliputi intuisi, akal sehat, prasangka, 

penemuan melalui coba-coba dan asal berpikir kritis (Nulfita, 2014). 

Pendekatan saintifik memiliki dua pola penalaran, yaitu penalaran induktif dan 

penalaran deduktif (Subagia, 2013). Sesuai dengan tujuan mata pelajaran biologi 

dalam kurikulum nasional, karakter bangsa yang diharapkan muncul melalui 

pembelajaran biologi, diantaranya adalah kemampuan berpikir analitis, induktif 

dan deduktif yang oleh Ennis (1996) dikatakan sebagai kemampuan berpikir 

kritis. Keterampilan berpikir kritis telah diakui sebagai keterampilan yang penting 

untuk keberhasilan belajar, bekerja dan hidup di abad 21 (Kivunja, 2015; Zare & 

Othman, 2015). 

Pengembangan kemampuan berpikir harus seimbang dengan sikap yang 

muncul dari seseorang sebagai hasil proses belajarnya. Aspek sikap yang terkait 

dengan IPA, termasuk biologi menitikberatkan kepada sikap ilmiah dimana sikap 

ini penting untuk menjaga kemurnian pengetahuan dan kesinambungan dalam 

perkembangannya. Sikap ilmiah sendiri dapat terbentuk melalui proses kerja ilmiah 

yang disebut dengan keterampilan proses (Nurmaliahayati, 2013). 

Penelitian oleh Marjan (2014) menemukan bahwa antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran berpendekatan saintifik dengan siswa yang mengikuti 

model pembelajaran langsung memiliki perbedaan pada tingkat keterampilan 

proses sainsnya. Hal ini disebabkan karena dalam pembelajaran saintifik terdapat 

unsur metode ilmiah dan inkuiri, yang mana ditunjukkan dengan siswa melakukan 

sendiri aktivitas belajar secara berkelompok melakukan penyelidikan, percobaan, 
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mengambil keputusan, menyimpulkan, serta mengkomunikasikan apa yang 

diperoleh dari pengalaman belajarnya, sehingga diperoleh kemampuan 

psikomotorik siswa secara optimal. 

Salah satu cara untuk mengoptimalkan kemampuan kognitif, psikomotorik 

serta afektif siswa ialah dengan melakukan pengembangan bahan ajar. 

Pengembangan pada bahan ajar harus selalu dilakukan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pembelajaran agar pembelajaran lebih efektif, efisien, serta 

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Salah satu kompetensi yang perlu 

dipenuhi oleh seorang guru adalah mengembangkan bahan ajar. Hal tersebut 

sesuai dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 yang menyatakan guru dalam 

tuntutan pedagogik maupun profesional berkaitan erat dengan kemampuan guru 

dan mengembangkan sumber belajar (Depdiknas, 2007). Bahan ajar yang 

dimaksud untuk dikembangkan ialah berupa buku ajar siswa. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017 kepada 24 

siswa di SMA Islam Kepanjen menunjukkan sebesar 41,6% siswa mempelajari 

biologi dengan cara membuat ringkasan kemudian menghafalkannya, sebesar 

54,1% siswa memiliki buku penunjang untuk materi Ruang Lingkup Biologi 

namun 62,5% siswa menjawab buku yang dimiliki belum mengkaitkan materi 

Ruang Lingkup Biologi dengan kehidupan sehari-hari, kemudian sebesar 70% 

siswa menginginkan buku ajar yang ringkas, jelas dan sesuai Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) SMA.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2017 

dengan seorang guru mata pelajaran Biologi kelas X di SMA Islam Kepanjen, 
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dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi ialah guru tidak memiliki banyak 

waktu untuk membuat sendiri buku ajar yang sesuai kebutuhan, buku referensi 

dari penerbit yang digunakan kebanyakan memiliki materi yang teoritis seperti 

pada materi ruang lingkup biologi ini yang menjadikan buku jarang terpakai 

karena siswa lebih suka menggunakan cara cepat dengan browsing materi melalui 

internet. Kondisi tersebut memudahkan siswa untuk sekedar menjiplak jawaban 

atau informasi yang ada tanpa diteliti serta dianalisis kembali kebenarannya. Guru 

mata pelajaran biologi menyatakan dukungannya untuk pengembangan buku ajar 

berbasis pendekatan saintifik, berpikir kritis dan keterampilan proses ini karena 

siswa kelas X masih perlu dilatihkan keterampilan berpikir kritisnya yang 

diimbangi dengan sikap ilmiah yang muncul melalui keterampilan proses agar 

dapat menalar secara logis dan membuat kesimpulan yang tepat, sehingga 

terhindar dari suatu keputusan atau pemecahan masalah yang keliru. 

Sebagai bentuk implementasi kurikulum 2013 yang menekankan pada 

pembelajaran berbasis pendekatan saintifik, materi ruang lingkup biologi dirasa 

cocok jika dikembangkan dengan pendekatan saintifik. Pembelajaran pada KD 

(Kompetensi Dasar) 3.1 “Menjelaskan ruang lingkup biologi (permasalahan pada 

berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan), melalui penerapan 

metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja” menuntut siswa untuk mempelajari 

ruang lingkup biologi melalui penerapan metode ilmiah. Pada materi metode 

ilmiah inilah aspek-aspek pada pendekatan saintifik yang terdiri 5M (mengamati, 

menanya, mengasosiasi, mencoba, dan mengkomunikasikan) terintegrasi melalui 

kegiatan penyelidikan atau eksperimen sebagai bagian dari kerja ilmiah yang 
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melibatkan keterampilan proses. Pembelajaran yang melalui praktik seperti 

adanya aktivitas siswa seperti menggunakan alat, mengamati, melakukan 

percobaan, menunjukkan siswa mengalami pembelajaran secara langsung yang 

mana akan lebih efektif untuk membina sikap, keterampilan tertentu dan cara 

berpikir kritis siswa. (Sardiman, 2005). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas untuk memenuhi kebutuhan buku 

ajar sebagai alternatif dalam melatihkan kemampuan berpikir kritis dan 

keterampilan proses dalam proses belajar mengajar materi Ruang Lingkup Biologi 

sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013, maka dilakukan suatu penelitian 

pengembangan dengan judul “Pengembangan Buku Ajar Ruang Lingkup Biologi 

Berbasis Pendekatan Saintifik, Berpikir Kritis dan Keterampilan Proses untuk 

siswa SMA kelas X”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang dapat dibuat pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana prosedur pengembangan buku ajar materi ruang lingkup biologi 

berbasis pendekatan saintifik, berpikir kritis, dan keterampilan proses untuk 

siswa SMA kelas X? 

2. Bagaimana validitas dan efektivitas buku ajar materi ruang lingkup biologi 

berbasis pendekatan saintifik, berpikir kritis, dan keterampilan proses untuk 

siswa SMA kelas X?  
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1.3 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Dalam kegiatan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk menghasilkan produk berupa buku ajar materi Ruang Lingkup Biologi 

berbasis pendekatan saintifik, berpikir kritis, dan keterampilan proses untuk 

siswa SMA kelas X. 

2. Untuk mengetahui validitas dan efektivitas buku ajar materi Ruang Lingkup 

Biologi berbasis pendekatan saintifik, berpikir kritis, dan keterampilan proses 

untuk siswa SMA kelas X. 

1.4 Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Produk yang dihasilkan adalah buku ajar materi ruang lingkup biologi untuk 

kelas X SMA Islam Kepanjen berbasis pendekatan saintifik, berpikir kritis dan 

keterampilan proses yang sesuai dengan kurikulum 2013. Perancangan buku ajar 

yang akan dikembangkan memiliki kriteria, yakni:  

1. Pendahuluan 

Bagian pendahuluan buku ajar meliputi sampul, halaman depan, kata 

pengantar, petunjuk penggunaan buku, KI, KD, indikator serta materi pokok 

daftar isi, peta konsep dan apersepsi.  

2. Kegiatan Belajar/Isi 

a. Buku ajar yang dikembangkan akan di desain sesuai dengan pedoman 

pengembangan buku ajar dari Direktorat Pembinaan SMA (Sekolah 

Menengah Atas) tahun 2008 yang berbasis pendekatan saintifik, berpikir 

kritis dan keterampilam proses yang di dalamnya termasuk terdapat kegiatan 
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5M, yakni kegiatan mengamati, menanya, mengasosiasi, mencoba, dan 

mengkomunikasikan.  

b. Buku ajar yang dikembangkan meliputi materi KD 3.1 “Menjelaskan ruang 

lingkup biologi (permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat 

organisasi kehidupan), melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip 

keselamatan kerja”. 

c. Bagian isi buku siswa untuk materi ruang lingkup biologi ini terdiri dari dua 

sub bab yakni biologi sebagai sains dan metode ilmiah. Tiap sub bab terdiri 

dari judul sub bab, uraian materi, serta aktivitas atau tugas untuk siswa.  

3. Penutup 

Bagian penutup dari buku ajar terdiri dari rangkuman materi, evaluasi, 

glosarium dan daftar pustaka. 

1.5 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Adapun pengembangan buku ajar berbasis pendekatan saintifik pada mata 

pelajaran Biologi, khususnya materi Ruang Lingkup biologi dilakukan dengan 

pertimbangan,  

1. Bagi Guru, hasil penelitian dan pengembangan buku ajar materi ruang 

lingkup biologi berbasis pendekatan saintifik, berpikir kritis dan keterampilan 

proses ini bisa dijadikan bahan ajar penunjang bagi siswa kelas X dalam 

pembelajaran materi ruang lingkup biologi. 

2. Bagi Siswa, hasil penelitian dan buku ajar materi ruang lingkup biologi 

berbasis pendekatan saintifik, berpikir kritis dan keterampilan proses ini 

mampu menarik minat siswa dan dapat digunakan sebagai sumber belajar 
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untuk mempermudah siswa dalam memahami materi ajar sehingga 

pembelajaran berjalan secara optimal dan mengalami peningkatan terutama 

dalam berpikir kritis dan keterampilan proses siswa. 

3. Bagi Sekolah, hasil penelitian dan pengembangan buku ajar materi ruang 

lingkup biologi berbasis pendekatan saintifik, berpikir kritis dan keterampilan 

proses yang telah tervalidasi ini dapat digunakan sebagai media dan dokumen 

yang berkualitas yang dapat digunakan guru dan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar, khususnya pada materi ruang lingkup biologi.  

4. Bagi peneliti dan pengembang, lebih terampil lagi dalam mengembangkan 

buku ajar terutama buku ajar materi ruang lingkup biologi berbasis 

pendekatan saintifik, berpikir kritis dan keterampilan proses.  

1.6 Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Buku ajar materi Ruang Lingkup Biologi berbasis pendekatan saintifik, 

berpikir kritis dan keterampilan proses pada mata pelajaran biologi dikembangkan 

terbatas pada : 

1. Buku Ajar yang dikembangkan spesifik pada materi ruang lingkup biologi 

berbasis pendekatan saintifik, berpikir kritis dan keterampilan proses yang 

sesuai dengan kurikulum 2013. 

2. Uji coba produk hasil pengembangan buku ajar Ruang Lingkup Biologi 

terbatas pada uji validasi ahli (expert appraisal) dan uji pengembangan 

(developmental testing), dimana uji pengembangan dilakukan dengan uji 

kelompok kecil pada peserta didik kelas X IPA di SMA Islam Kepanjen 

Tahun ajaran 2017-2018. 
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3. Tahap penelitian pengembangan ini menggunakan model Borg and Gall hasil 

modifikasi Sukmadinata (2009) yang terdiri dari tiga tahap yakni, studi 

pendahuluan, pengembangan model dan uji model namun hanya dilaksanakan 

sampai tahap pengembangan model. 

4. Uji coba utama buku ajar hasil pengembangan terbatas untuk mengukur 

validitas dan efektivitas buku ajar sedangkan harapan untuk penggunaan buku 

ajar ini salah satunya dapat meningkatkan berpikir kritis dan keterampilan 

proses siswa. 

5. Pengukuran kemampuan berpikir kritis siswa dengan soal analisis berupa soal 

essay dan pengukuran keterampilan proses dengan lembar observasi. 

1.7 Definisi Istilah 

1. Pengembangan bahan ajar adalah serangkaian proses atau kegiatan yang 

dilakukan untuk menghasilkan suatu bahan ajar berupa seperangkat materi 

yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana 

yang memungkinkan siswa belajar dengan baik berdasarkan model 

pengembangan Borg and Gall (1983) (Prastowo dalam Ramadani, 2016). 

2. Buku Ajar merupakan salah satu sumber belajar, yakni segala sesuatu yang 

memudahkan peserta didik memperoleh sejumlah informasi pengetahuan, 

pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar (Mulyasa, 

2007). 

3. Validitas merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk 

baru secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Pada 

penelitian ini proses validasi dilakukan oleh ahli bahan ajar dan ahli materi. 
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4. Uji keefektifan adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui ketercapaian 

tujuan pembelajaran menggunakan buku ajar sebagai penunjang. 

5. Pendekatan Saintifik, konsep dasar yang menginspirasi atau melatarbelakangi 

perumusan metode mengajar dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah. 

Pendekatan pembelajaran ilmiah (scientific teaching) merupakan bagian dari 

pendekatan pedagogis pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang 

melandasai penerapan metode ilmiah (Praharini, 2015). 

6. Kemampuan Berpikir Kritis, adalah kemampuan peserta didik dalam 

melakukan proses berpikir tingkat tinggi yang meliputi kemampuan 

menyatakan hubungan sebab akibat, memberi alasan, berpendapat, 

mengelompokkan, menerapkan, dan menganalisis. Pengukurannya dilakukan 

dengan tes tertulis yang mengacu pada aspek berpikir kritis yang dikemukaan 

oleh Alec Fsiher. (Fisher, 2009).  

7. Keterampilan Proses, (1) adalah semua keterampilan melakukan penyelidikan 

dalam eksplorasi ilmiah, proses mental untuk mengkonstruksi pengetahuan 

dan proses dedaktik dalam kelas. (2) wawasan atau anutan pengembangan 

keterampilan-keterampilan intelektual, sosial dan fisik yang bersumber dari 

kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya telah ada dalam diri 

peserta didik (Agustina, 2017). 

 


