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2.1 Ruang Lingkup Bahan Ajar 

2.1.1 Pengertian Bahan Ajar 

Prastowo (2013) menyatakan bahwa bahan ajar ialah segala bahan (baik 

informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis, yang menampilkan 

sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan 

dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaah 

implementasi pembelajaran. Bahan ajar atau teaching material terdiri atas dua 

kata yaitu teaching atau mengajar dan material atau bahan. Melaksanakan 

pembelajaran (teaching) diartikan sebagai proses menciptakan dan 

mempertahankan suatu lingkungan belajar yang efektif. 

Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. 

Bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau 

kompetensi dasar secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu 

menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu (Majid, 2012). 

Bahan ajar atau learning materials merupakan bahan pembelajaran yang 

secara langsung digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Bahan ajar yang 

lazimnya berisikan tentang semua cakupan materi dari semua mata pelajaran. 

Bahannya sendiri merupakan media atau sarana yang digunakan untuk 
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menyampaikan pesan-pesan pembelajaran, bisa berupa pesan visual, audio 

maupun pesan audio visual. Secara umum media dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan, dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu bahan ajar yang 

tercetak (printed materials) dan bahan ajar yang tidak tercetak (non printed 

materials) (Trisahid, 2016). 

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Bahan Ajar 

Segala sesuatu yang dibuat atau diciptakan pada dasarnya memiliki tujuan 

dan fungsi yang ingin dicapai oleh pembuatnya, termasuk dalam kaitannya dengan 

penyusunan bahan ajar. Penyusunan bahan ajar yang utama ialah untuk 

mempermudah siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Menurut 

Depdiknas (2008), bahan ajar disusun dengan tujuan, yakni: 1) menyediakan 

bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan 

kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting 

atau lingkungan sosial siswa; 2) membantu siswa dalam memperoleh alternatif 

bahan ajar disamping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh; 3) 

memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran.  

Dari segi fungsinya bahan ajar memiliki fungsi yang dibedakan 

berdasarkan pihak-pihak yang menggunakan bahan ajar. Fungsi bahan ajar dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi bagi guru dan siswa. Fungsi bahan 

ajar bagi guru adalah untuk mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses 

pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya 

diajarkan kepada siswa, sedangkan fungsi bahan ajar bagi siswa yakni akan 

menjadi pedoman dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi 
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kompetensi yang harus dipelajari. Bahan ajar juga berfungsi sebagai alat evaluasi 

pencapaian hasil pembelajaran. Bahan ajar yang baik sekurang-kurangnya 

mencakup petunjuk belajar, kompetensi yang ingin dicapai, isi pelajaran, 

informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja, evaluasi, dan respon 

terhadap hasil evaluasi (Lestari, 2013). 

2.1.3 Jenis Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis 

sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa belajar 

dengan baik. Menurut Prastowo (2012) bentuk bahan ajar dapat dikelompokkan 

menjadi empat yaitu: 

1. Bahan cetak (printed) antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, 

brosur, leaflet, foto atau gambar. 

2. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact 

disk audio. 

3. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disk, film. 

4. Bahan ajar interaktif (interactive teaching material) seperti compact disk 

interaktif. 

Bahan ajar cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat 

materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan 

dengan menggunakan teknologi cetak. Suatu bahan pembelajaran cetak memuat 

materi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah atau teori yang tercakup 

dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya serta informasi lainnya 



15 

 

 

dalam pembelajaran. Menurut Majid dalam Trisahid (2016), jenis dari bahan ajar 

cetak adalah sebagai berikut:  

a. Handout biasanya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi 

dengan materi yang diajarkan atau kompetensi dasar dan materi pokok yang 

harus dikuasai peserta didik. Handout dapat diperoleh dengan berbagai cara, 

antara lain dengan cara mendownload dari internet atau menyadur dari sebuah 

buku. 

b. Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan. Pengarangan 

isi buku didapat dari berbagai cara misalnya: hasil penelitian, hasil 

pengamatan, aktualisasi pengalaman, autobiografi atau hasil imajinasi 

seseorang. Buku yang baik adalah buku yang ditulis dengan menggunakan 

bahasa yang baik dan mudah dimengerti, disajikan secara menarik dilengkapi 

dengan gambar dan keterangan, isi buku juga menggambarkan sesuatu yang 

sesuai dengan ide penulisannya. Buku pelajaran berisi tentang ilmu 

pengetahuan yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk belajar. 

c. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat 

belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul 

berisi paling tidak tentang segala komponen dasar bahan ajar yang telah 

disebutkan sebelumnya. Pembelajaran dengan modul memungkinkan seorang 

peserta didik yang memiliki kecepatan tinggi dalam belajar akan lebih cepat 

menyelesaikan satu atau lebih kompetensi dasar dibandingkan dengan peserta 

didik lainnya. 
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d. Lembar kerja siswa (student work sheet) adalah lembaran-lembaran berisi 

tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Keuntungan adanya lembar 

kerja adalah memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, bagi siswa 

akan belajar secara mandiri dan belajar memahami dan menjalankan suatu 

tugas tertulis. Dalam menyiapkannya guru harus cermat dan memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai karena sebuah lembar kerja 

harus memenuhi paling tidak kriteria yang berkaitan dengan tercapai atau 

tidaknya sebuah kompetensi dasar dikuasai oleh peserta didik. 

2.1.4 Unsur-unsur Bahan Ajar 

Di dalam bahan ajar terkandung unsur-unsur tertentu dimana unsur-unsur 

tersebut akan membuat bahan ajar terlihat sistematis dan baik. Menurut Riyono 

(2014) ada enam komponen yang berkaitan dengan unsur-unsur tersebut, 

sebagaimana diuraikan dalam penjabaran berikut: 

1. Petunjuk Belajar, di dalamnya dijelaskan tentang bagaimana pendidik 

sebaiknya mengajarkan materi kepada siswa dan bagaimana pula siswa 

sebaiknya mempelajari materi yang ada dalam bahan ajar tersebut; 

2. Kompetensi yang akan Dicapai, sebagai pendidik harus menjelaskan dan 

mencantumkan standar kompetensi, kompetensi dasar, maupun indikator 

pencapaian hasil belajar yang harus dikuasai siswa dalam bahan ajar yang 

disusun; 

3. Informasi Pendukung, merupakan berbagai informasi tambahan yang dapat 

melengkapi bahan ajar, sehingga siswa akan semakin mudah untuk menguasai 
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pengetahuan yang akan diperoleh. Pengetahuan yang diperoleh siswa pun akan 

semakin komprehensif; 

4. Latihan-latihan, suatu bentuk tugas yang diberikan kepada siswa untuk melatih 

kemampuannya setelah mempelajari bahan ajar; 

5. Petunjuk Kerja atau Lembar Kerja, suatu lembar atau beberapa lembar kertas 

yang berisi sejumlah langkah prosedural cara pelaksanaan aktivitas atau 

kegiatan tertentu yang harus dilakukan oleh siswa berkaitan dengan praktik dan 

lain-lain;  

6. Evaluasi, merupakan proses penilaian yang komponennya terdiri dari sejumlah 

pertanyaan yang ditunjukkan kepada siswa untuk mengukur seberapa jauh 

penguasaan kompetensi siswa kuasai setelah mengikuti proses pembelajaran. 

Dengan demikian, dapat diketahui efektivitas bahan ajar yang dibuat ataupun 

proses pembelajaran yang diselenggarakan pada umumnya. 

2.2 Buku Ajar 

2.2.1 Pengertian Buku Ajar 

Salah satu bahan ajar yang sering digunakan dalam dunia pendidikan 

adalah buku. Buku ajar yang ditulis oleh seorang penulis atau guru tentulah harus 

berisikan buah pikirannya. Akan tetapi buku tersebut haruslah diturunkan dari KD 

(Kompetensi Dasar) yang tertuang dalam kurikulum, sehingga buku akan 

memberi makna sebagai bahan ajar bagi peserta didik yang mempelajarinya 

(Yutimah, 2015). Bahan ajar yang tersusun secara sistematis akan mempermudah 

peserta didik dalam mempelajari materi sehingga mendukung ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Maka dari itu, bahan ajar harus disusun secara sistematis, menarik, 
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aspek keterbacaannya tinggi, sesuai target, mudah dicerna, dan mematuhi aturan 

penulisan yang berlaku. 

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). 

Buku ajar sendiri berbeda dengan buku teks, karena buku ajar disusun 

berdasarkan ketentuan-ketentuan khusus yang terkait dengan pembelajaran siswa. 

Buku ajar disusun untuk memenuhi kebutuhan siswa, agar sesuai dengan ciri 

karakteristik siswa, dan berdasarkan rencana kegiatan belajar siswa.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

buku ajar adalah buku yang disusun berdasarkan bidang studi tertentu dan berisi 

sejumlah informasi atau bahan yang telah diseleksi, disusun secara sistematis 

untuk mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran, serta diperuntukkan untuk 

memenuhi kebutuhan siswa sebagai bekal pengetahuan dasar dan digunakan 

sebagai sarana belajar. Dengan adanya buku ajar kegiatan belajar mengajar 

disekolah menjadi lebih lancar dan efektif. Keterampilan dan pengetahuan dasar 

siswa pun telah diperoleh sebelum masuk ke kelas sehingga selama di kelas dapat 

dimanfaatkan untuk kegiatan pemantapan ingatan, pemahaman dan 

pengembangan pengetahuan. 

2.2.2 Fungsi Buku Ajar 

Buku ajar menyediakan fasilitas bagi kegiatan belajar mandiri, baik 

tentang substansinya maupun tentang penyajiannya. Penggunaan buku ajar 

merupakan bagian dari budaya buku, yang menjadi salah satu tanda masyarakat 
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maju. Dipandang dari proses pembelajaran, buku ajar mempunyai peranan 

penting. Jika tujuan pembelajaran adalah untuk menjadikan siswa memiliki 

berbagai kompetensi, maka perancangan buku ajar harus memasukkan sejumpah 

prinsip yang dapat meningkatkan kompetensi yang hendak dimiliki siswa. Salah 

satu alat yang dapat digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah perancangan 

sejumlah soal latihan yang berbasis pencarian informasi secara terprogram 

(Riyono, 2014). 

Adapun manfaat buku ajar tidak hanya bagi siswa, namun pengajar pun 

akan terbantu. Pengajar memiliki kebebasan dalam memilih, mengembangkan, 

dan menyajikan materi. Semua itu merupakan wewenang dan kewajiban 

profesionalnya. Buku ajar yang baik membantu mereka dalam menentukan materi 

apa yang akan disampaikan. Buku ajar yang baik juga memberikan sejumlah 

alternatif materi yang dapat digabungkan dengan materi dari sejumlah sumber 

lainnya. Cara penyajian dalam sebuah buku ajar dapat dijadikan contoh untuk 

menyajikan bahan dalam kegiatan pembelajaran siswa (Trisahid, 2016). 

2.2.3 Anatomi Buku Ajar 

Menurut Rachmawati (2004), pada umumnya buku ajar memiliki anatomi 

buku yang terdiri dari halaman pendahuluan, halaman inti dan halaman penutup. 

Halaman pendahuluan terdiri dari halaman judul, daftar isi, daftar gambar, daftar 

tabel, kata pengantar, dan pakarta. Halaman Inti terdiri atas uraian rincian setiap 

bab, sub-bab disertai dengan contoh latihan dan soal-soal yang harus diselesaikan 

peserta didik. Halaman Penutup terdiri dari lampiran, pustaka, kunci jawaban, dan 

takarir (glossary). 
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Penyusunan halaman inti pada akhir setiap bab diberikan rangkuman atau 

ringkasan untuk mempermudah pembaca mengingat hal-hal penting yang perlu 

disampaikan kepada siswa. Penyusunan isi bab sama dengan apa yang diajarkan 

oleh guru dihadapan siswa, karena itu pada saat menyusun kalimat dalam buku 

ajar bahasa yang digunakan harus bahasa yang komunikatif dan sederhana. 

Sebelum memasuki isi setiap bab, sebaiknya disusun pendahuluan untuk 

memotivasi siswa agar tertarik membaca isi buku. Pendahuluan yang dimaksud 

berisikan tentang deskripsi isi pokok bahasan atau bab yang bersangkutan, 

relevansi isi pokok bahasan dengan pengetahuan sebelumnya, relevansi dengan 

bab selanjutnya dan tujuan instruksional khusus yang hendak dicapai. Apabila 

diperlukan penjelasan dan uraian dilengkapi dengan tabel, bagan, gambar dan 

ilustrasi lain (Adiasty, 2012). 

Penyusunan halaman penutup, untuk pustaka ditempatkan pada halaman 

akhir sebelum penjurus, agar pembaca mudah menemukannya. Pustaka dibagi 

menjadi bacaan utama dan bacaan tambahan. Penjurus adalah daftar istilah atau 

kata yang diperlukan untuk memudahkan pembaca mencari topik atau perkara 

yang dikehendaki. Penjurus dapat membantu pembaca mencari halaman, sehingga 

kata-kata khas dapat ditemukan. Glosarium adalah kamus parsial yang memuat 

sekumpulaan kata-kata yang terdapat dalam halaman isi dan perlu diberikan 

penjelasan lebih lanjut (Yutimah, 2015). Kebanyakan buku ajar memiliki 

pengelompokan semacam ini secara sistematis. Namun, setiap komponen tujuan 

pembelajaran, pembahasan, rangkuman dan latihan yang telah terdapat pada buku 
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ajar, maka buku ajar tersebut dianggap sudah memenuhi kelengkapan komponen 

buku ajar. 

2.2.4 Prinsip dan Prosedur Penyusunan Buku Ajar 

Ada tiga prinsip yang diperlukan dalam penyusunan bahan ajar. Ketiga 

prinsip tersebut ialah relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Relevansi artinya 

keterkaitan atau hubungan erat. Konsistensi ialah keajegan atau tetap. Kecukupan 

maksudnya secara kuantitatif materi disebut memadai untuk dipelajari. 

Berdasarkan dalam pedoman penulisan buku ajar Degeng (2001) dijelaskan 

prinsip-prinsip pembuatan buku ajar, yaitu: 

1. Prinsip relevansi (keterkaitan), yakni materi buku ajar hendaknya relevan atau 

berkaitan dengan pencapaian kompetensi pendidik, jika kompetensi yang 

diharapkan dikuasai kemampuan merancang Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), maka isi buku harus berupa hal-hal yang berkaitan 

dengan perancangan kegiatan pembelajaran. 

2. Prinsip konsistensi adalah ketaatazasan dalam penyusunan bahan ajar. 

Misalnya kompetensi dasar meminta kemampuan siswa untuk menguasai tiga 

macam konsep, materi yang disajikan juga tiga macam. Umpamanya 

kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa adalah menyusun paragraf 

deduktif, materinya sekurang-kurangnya mencakup pengertian paragraf 

deduktif, cara menyusun paragraf deduktif dan cara merevisi paragraf deduktif.  

Materi buku ajar hendaknya memuat bahan/pembahasan yang linier mulai dari 

awal hingga akhir, artinya apa yang diminta itulah yang dierikan.  
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3. Prinsip kecukupan, artinya materi yang ditulis pada buku ajar memadai untuk 

mencapai kompetensi dasar. Materi tidak terlalu sedikit dan tidak berlebihan 

untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan kompetensi atau subkompetensi 

yang dipilih sebagai tema, baik komponen maupun uraiannya. Hal ini berkaitan 

dengan keluasan materi yang diidentifikasi melalui peta konsep. 

Prosedur penyusunan bahan ajar merupakan serangkaian alur atau tata cara 

yang harus dijalankan dengan cara yang sama agar diperoleh hasil atau produk 

bahan ajar yang sama atau sesuia dengan ketentuan yang berlaku. Menurut 

Trisahid (2016) ada beberapa prosedur yang harus diikuti dalam penyusunan 

bahan ajar. Prosedur tersebut meliputi: (a) memahami standar isi dan standar 

kompetensi lulusan, silabus, program semester dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran; (b) mengidentifikasi jenis materi pembelajaran berdasarkan 

pemahaman terhadap poin a; (c) melakukan pemetaan materi; (d) menetapkan 

bentuk penyajian; (e) menyusun struktur (kerangka) penyajian; (f) membaca buku 

sumber; (g) mendraf (memburam) bahan ajar; (h) merevisi bahan ajar; (i) 

meengujicobakan bahan ajar dan (j) merevisi dan menulis akhir (finalisasi). 

2.3 Pengembangan Buku Ajar 

Bahan pembelajaran secara teknis dapat didesain selagi presentasi penjelasan 

di depan kelas. Keterangan-keterangan, uraian, dan pesan-pesan dapat dihimpun 

melalui bahan pembelajaran (Yaumi, 2012). Bahan ajar yang dikembangkan harus 

sesuai dengan kurikulum suatu mata pelajaran, digunakan sebagai sumber utama 

pembelajaran seperti buku teks ataupun bahan ajar yang sifatnya penunjang. 
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Pengembangan bahan ajar bagi peserta didik mencakup pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang disyaratkan untuk menguasai kompetensi. Langkah-

langkah dalam penyusunan bahan ajar adalah menentukan standar kompetensi dan 

rencana kegiatan belajar mengajar, analisis kebutuhan dan penyusunan draft 

(Widodo, 2008). Bahan ajar disini memegang peran yang sangat penting karena di 

dalam bahan ajar tertuang tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam proses 

pembelajaran. 

Pengembangan adalah proses, cara, pembuatan, dan mengembangkan 

(Depdiknas, 2008). Pengembangan bahan ajar ialah 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 teori pengembangan 

yang telah ada. Pengembangan bahan ajar yang dimaksud adalah menyusun bahan 

ajar cetak (printed) berupa buku ajar. 

2.4 Pendekatan Saintifik 

Pendekatan Saintifik adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, 

menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran 

diterapkan berdasarkan teori tertentu yakni perumusan metode mengajar dengan 

menerapkan karakteristik yang ilmiah. Menurut Praharini (2015), pendekatan 

pembelajaran ilmiah merupakan bagian dari pendekatan pedagogis pada 

pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang  melandasi penerapan metode 

ilmiah. Pengertian penerapan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran tidak hanya 

fokus pada bagaimana mengembangkan kompetensi siswa dalam melakukan 
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observasi atau eksperimen, namun bagaimana mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan berpikir sehingga dapat mendukung aktivitas kreatif dalam 

berinovasi atau berkarya.  

Menurut majalah Forum Kebijakan Ilmiah yang terbit di Amerika pada 

tahun 2004 dan pada penerbitan berikutnya pada tahun 2007 dinyatakan bahwa 

penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran harus memenuhi tiga prinsip 

utama yaitu: 

a. Siswa belajar aktif, di dalam hal ini termasuk inquiry-based learning atau 

belajar berbasis penelitian, cooperative learning atau belajar berkelompok, dan 

belajar berpusat pada siswa. 

b. Asesment berarti pengukuran kemajuan belajar siswa yang dibandingkan 

dengan target pencapaian tujuan belajar. 

c. Keberagaman mengandung makna bahwa dalam pendekatan ilmiah 

mengembangkan pendekatan keragaman.  Pendekatan ini membawa 

konsekuensi siswa unik, kelompok siswa unik, termasuk keunikan dari 

kompetensi, materi, instruktur, pendekatan dan metode mengajar, serta 

konteks. 

2.4.1 Kriteria Pendekatan Saintifik 

Proses pembelajaran dengan berbasis pendekatan ilmiah harus dipandu 

dengan kaida-kaidah pendekatan ilmiah. Pendekatan ini bercirikan penonjolan 

dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang 

suatu kebenaran. Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan 

dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah. Berikut ini tujuh 
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(7) kriteria sebuah pendekatan pembelajaran yang menurut Hosnan (2014) dapat 

dikatakan sebagai pembelajaran saintifik, yaitu: 

1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan 

dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, 

legenda, atau dongeng semata. 

2. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari 

prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang 

menyimpang dari alur berpikir logis. 

3. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analistis, dan tepat 

dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan 

mengaplikasikan materi pembelajaran. 

4. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat 

perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. 

5. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan 

mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon 

materi pembelajaran. 

6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik 

sistem penyajiannya. 

2.4.2 Langkah-langkah dalam Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik 

   Dilihat dari tujuh kriteria di atas, maka kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik meliputi kegiatan mengamati, 
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menanya, mengumpulkan informasi/data, mengolah informasi/data, menarik 

kesimpulan dan mengkomunikasikan. Adapun penjabaran dari langkah-langkah 

pendekatan ilmiah menurut Rakhmawati (2015) adalah sebagai berikut: 

1. Mengamati (observasi) 

Mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (meaningfull 

learning). Kegiatan mengamati memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan 

media obyek secara nyata, siswa senang dan tertantang, dan mudah 

pelaksanaannya. kegiatan mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa 

ingin tahu siswa. Sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang 

tinggi. Kegiatan  mengamati dalam pembelajaran sebagaimana disampaikan 

dalam 90, hendaklah  guru membuka secara luas dan memberikan kesempatan 

siswa untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, 

mendengar, dan membaca. Hal yang penting dari suatu benda atau objek. Adapun 

kompetensi yang diharapkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari 

informasi. 

2. Menanya 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada 

siswa untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau 

dilihat. Guru perlu membimbing siswa untuk dapat mengajukan pertanyaan: 

pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang 

abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau hal lain yang lebih 

abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat 

hipotetik. Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu siswa. 

http://ruangkreasikita.blogspot.com/2014/03/permendikbud-81a2013-tentang.html
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Semakin terlatih siswa dalam bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat 

dikembangkan. Pertanyaan terebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang 

lebih lanjut dari beragam sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan 

siswa, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang beragam. 

Kemendikbud Nomor 81a Tahun 2013, dijelaskan kegiatan menanya 

adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa 

yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa 

yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 

hipotetik). Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah 

mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan 

untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar 

sepanjang hayat. 

3. Mengumpulkan Informasi/data 

Kegiatan mengumpulkan informasi   merupakan tindak lanjut dari bertanya. 

Kegiatan ini dilakukan  dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu siswa dapat membaca buku 

yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau 

bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah 

informasi. Dalam Kemendikbud Nomor  81a Tahun 2013, aktivitas 

mengumpulkan informasi dilakukan  melalui eksperimen,  membaca sumber lain 

selain buku teks,  mengamati objek/ kejadian/, aktivitas wawancara dengan nara 

sumber dan sebagainya. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah  

mengembangkan sikap teliti, jujur,sopan, menghargai pendapat orang lain, 
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kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi 

melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan 

belajar sepanjang hayat. 

4. Mengasosiasikan/ Mengolah Informasi/Menalar 

Kegiatan mengasosiasi/mengolah informasi/ menalar dalam kegiatan 

pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Kemendikbud Nomor  81a Tahun 

2013, adalah memproses  informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari 

hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati 

dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan, 

dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 

informasi yang bersifat mencari solusi, dari berbagai sumber yang memiliki 

pendapat berbeda sampai pada yang bertentangan. Kegiatan ini dilakukan untuk 

menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainya, menemukan pola 

dari keterkaitan  informasi tersebut. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah 

 mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan 

menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 

menyimpulkan. 

Aktivitas ini juga diistilahkan sebagai kegiatan menalar, yaitu proses berfikir 

yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk 

memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Aktivitas menalar dalam konteks 

pembelajaran Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada 

teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam 

pembelajaran adalah kemampuan mengelompokkan beragam ide dan 
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mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi 

penggalan memori. Selama mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak. 

Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak berinteraksi 

dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia. 

5. Menarik kesimpulan 

Kegiatan menyimpulkan  dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

merupakan kelanjutan dari kegiatan  mengolah data atau informasi. Setelah 

menemukan keterkaitan antar informasi dan menemukan berbagai pola dari 

keterkaitan tersebut, selanjutnya secara bersama-sama dalam satu kesatuan 

kelompok, atau  secara individual membuat kesimpulan. 

6. Mengkomunikasikan 

Pada pendekatan scientific guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat 

dilakukan melalui  menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam 

kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut 

disampikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar siswa atau 

kelompok peserta didik tersebut. Kegiatan mengkomunikasikan dalam kegiatan 

pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Kemendikbud Nomor  81a Tahun 

2013, adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya.  

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
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mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan 

kemampuan berbahasa yang baik dan benar.  

2.4.3 Ranah yang Dicapai dengan Pendekatan Saintfik 

Proses pembelajaran yanag mengimplementasikan pendekatan scientific 

akan menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan 

keterampilan (psikomotor). Dengan proses pembelajaran yang demikian maka 

diharapkan hasil belajar melahirkan siswa yang produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. 

Adapun ketiga ranah tersebut menurut Praharini (2015) dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Ranah sikap, dengan pemahaman materi ajar dapat meningkatkan sikap rasa 

ingin tahu, sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan mengapa (Why). 

2. Ranah keterampilan, dengan pemahaman materi ajar dapat meningkatkan 

ketrampilan siswa, sehingga menjadi tahu dan dapat menjawab pertanyaan 

bagaimana (How). 

3. Ranah pengetahuan, dengan pemahaman materi ajar, dapat meningkatkan 

pengetahuan siswa, sehingga dapat menjawab pertanyaan apa (What). 

Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan 

untuk menjadi manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki 

kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari siswa yang 

meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

 

 



31 

 

 

2.4.4 Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran 

Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik khusus dalam menggunakan 

pendekatan pembelajaran. Dalam modul kurikulum 2013 tentang contoh 

penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran disampaikan bahwa 

pembelajaran IPA lebih menekankan pada penerapan keterampilan proses. Aspek-

aspek pada pendekatan saintifik terintegrasi pada pendekatan keterampilan proses 

dan metode ilmiah, sehingga penerapan kegiatan pendekatan saintifik dalam 

biologi juga diintegrasikan dengan keterampilan proses sains. Langkah-langkah 

metode ilmiah meliputi pengamatan, menentukan hipotesis, merancang 

eksperimen, menguji hipotesis, menerima atau menolak hipotesis dan merevisi 

hipotesis atau membuat kesimpulan (Helmenstine, 2013). 

Keterampilan proses sains merupakan seperangkat keterampilan yang 

digunakan para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Keterampilan 

proses sains meliputi beberapa unsur keterampilan, yaitu mengamati, 

mengelompokkan, menafsirkan, meramalkan, mengajukan pertanyaan, 

merumuskan hipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan alat/bahan, 

menerapkan konsep, dan berkomunikasi. Unsur dalam keterampilan proses sains 

yang digunakan untuk menerjemahkan kegiatan belajar disesuaikan dengan 

langkah dalam pendekatan saintifik, karena tidak semua unsur dalam keterampilan 

proses terdapat dalam langkah pendekatan saintifik. Menurut Rustaman (2005), 

keterampilan proses perlu dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman 

langsung sebagai pengalaman pembelajaran. Melalui pengalaman langsung 

seseorang dapat lebih menghayati proses atau  kegiatan yang sedang dilakukan. 
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Dalam pelaksanaannya pula ada yang menjadikan saintifik sebagai 

pendekatan ada juga yang menjadikan sebagai metode. Karakteristik dari 

pendekatan saintifik ini tidak berbeda dengan metode saintifik. Menurut Nur 

dalam Ibrahim (2010), pendekatan atau metode saintifik adalah pendekatan atau 

metode untuk mendapatkan pengetahuan melalui dua jalur yaitu jalur akal (nalar) 

dan jalur pengamatan. Adapun wujud operasional dari pendekatan saintifik adalah 

penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah ini didefinisikan sebagai usaha 

sistematik untuk mendapatkan jawaban atas masalah atau pertanyaan. Ciri khas 

pendekatan saintifik adalah pemecahan masalah melalui penalaran dan 

pengamatan. 

2.5 Kemampuan Berpikir Kritis 

2.5.1 Pengertian Berpikir Kritis 

Berpikir kritis merupakan kebutuhan di dunia pendidikan era abad 21. 

Implementasi kemampuan berpikir kritis bagi siswa sekolah menengah atas era 

sekarang merupakan suatu keharusan yang perlu penekanan. Penyebabnya 

dipengaruhi oleh tujuan dari pendidikan tinggi zaman sekarang yaitu mengajar 

dan membangun kemampuan berpikir kritis siswa sebagai modal berkompetisi di 

era masyarakat global (Triyanto, 2016). 

Berpikir menuntun seseorang untuk berpengetahuan dan merupakan jalan 

untuk memahami dunia. Berpikir kritis termasuk dalam kombinasi kemampuan 

yang kompleks meliputi rasionalitas, kesadaran diri, kejujuran, terbuka, disiplin, 

dan keputusan (Harris, 2010). Seseorang dapat memahami dunia dengan cara 

berpikir kritis yaitu mengklarifikasikan pengetahuan yang dimiliki melalui 
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kombinasi kemampuan yang kompleks untuk mengambil suatu keputusan yang 

terbaik. 

Berpikir kritis merupakan suatu kemampuan berpikir yang terdiri dari 

ketajaman proses mental, analisis dan evaluasi (Akyuz dan Samsa, 2009). Berpikir 

kritis melibatkan berpikir reflektif, produktif dan mengevaluasi fakta (Santrock, 

2011). Berpikir kritis memang cenderung bersifat berpikir yang reflektif. Aktivitas 

kritis atau reflektif yang dilakukan bertujuan untuk meraih kesimpulan yang 

paling memungkinkan dalam menetapkan keputusan yang paling tepat (Chaffe, 

2012). Pengertian-pengertian di atas memperjelas bahwa berpikir kritis yaitu 

berpikir reflektif yang masuk akal dengan fokus memutuskan apa yang harus 

dipercayai atau dilakukan. 

2.5.2 Kriteria Berpikir Kritis  

Tujuan pendidikan menurut taksonomi Blooms pada tiga level teratas  

(analisis, sintesis, dan evaluasi) seringkali disarankan sebagai definisi dari berpikir 

kritis. Hal tersebut menjadikan frasa berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis dan 

berpikir reflektif dapat digunakan secara bergantian (Page dan Mukherjee, 2006). 

Gambaran berpikir kritis yang dimaksud bagus pada permulaannya, tetapi 

gambaran tersebut justru telah menjadi suatu permasalahan (Ennis, 2001). 

Beberapa alasan mendasari gambaran berpikir kritis seperti yang dimaksud 

justru menjadi suatu permasalahan. Alasan pertama yaitu levelnya tidak benar-

benar suatu hierarkis seperti yang disuguhkan oleh teori, tetapi saling tergantung 

satu dan yang lainnya (Ennis, 2001). Pada dasarnya berpikir kritis merupakan 

kombinasi kemampuan yang kompleks (Harris, 2010). 
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Siswa yang berpikir kritis memiliki beberapa karakteristik. Ennis (2001) 

menyatakan bahwa siswa yang berpikir kritis melakukan karakteristik berikut ini 

secara berhubungan, antara lain : 1) menilai kredibilitas sumber informasi; 2) 

mengidentifikasi kesimpulan, alasan, dan anggapan; 3) menilai kualitas argumen, 

mencakup alasan, anggapan dan fakta-fakta yang dapat diterima; 4) memperkuat 

dan mempertahankan posisi pada pokok permasalahan; 5) menanyakan secara 

tepat untuk menjelaskan permasalahan; 6) merancang dan menilai desain 

eksperimen; 7) memberi definisi secara tepat sesuai konteks; 8) berpikiran 

terbuka; 9) mencoba untuk berpengetahuan luas; dan 10) menetapkan kesimpulan 

yang terjamin secara berhati-hati. 

Siswa perlu dibiasakan berpikir kritis agar mereka dapat mencermati 

berbagai persoalan yang setiap saat hadir dalam kehidupannya sehingga mereka 

akan mampu menghadapi berbagai permasalahan, mampu menyelesaikannya 

dengan tepat, dan mampu mengaplikasikan materi pengetahuan yang diperoleh di 

sekolah dalam berbagai situasi berbeda di kehidupan sehari-hari (Hasruddin, 

2009). 

Norris dan Ennis (dalam Davidson & Dunham, 1997) menyebutkan 

beberapa kemampuan berpikir kritis untuk dikembangkan, yakni sebagai berikut: 

1. Penjelasan Dasar (Elementary Clarification) 

Memfokuskan pada pertanyaan, Menganalisis pendapat, menanya dan 

menjawab pertanyaan yang menjernihkan dan menantang. 

2. Bantuan Dasar (Basic Support) 

Menilai kredibilitas suatu sumber, membuat dan menilai suatu observasi. 
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3. Kesimpulan (Inference) 

Membuat dan menilai deduksi, Membuat dab menilai induksi, Membuat dan 

mempertimbangkan nilai-nilai suatu pendapat. 

4. Penjelasan lanjut (Advanced clarification) 

Mendefinisikan istilah dan definisi pendapat, Mengidentifikasi asumsi. 

5. Strategi dan Taktik (Strategies and Tactics) 

Menentukan suatu tindakan, Berinteraksi dengan orang lain. 

2.5.3 Cara Mengukur Kemampuan Berpikir Kritis 

Instrumen berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini lebih 

cenderung pada format tes uraian. Ennis (2011) menyarankan asesmen berpikir 

kritis berformat tes open ended karena lebih komprehensif. Tes open ended untuk 

mengukur kemampuan berpikir kritis salah satunya adalah tes uraian. Tes uraian 

mempertimbangkan sebagai bentuk asesmen berpikir kritis karena bentuk soal tes 

yang sering digunakan pendidik di Indonesia (Zubaidah et al., 2015). 

Asesmen berpikir kritis harus menunjukkan apa yang diases dengan jelas. 

Asesmen berpikir kritis yang digunakan pada kajian ini yaitu Illionis Critical 

Thinking Essay Test dan Guidelines for Scoring Illionis Critical Thinking Essay 

Test (Finken dan Ennis, 1993). Asesmen tersebut digunakan untuk siswa pada 

tingkatan SMA yang menekankan pada kemampuan berpikir kritis dan menulis 

(Zubaidah, et al. 2015). 

Terdapat enam komponen berpikir kritis yang dinilai pada Illionis Critical 

Thinking Essay Test. Finken dan Ennis (1993) menjelaskan enam komponen 

tersebut yaitu : 1) focus, menunjukkan tingkat kebenaran dan kejelasan ide pokok 
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atau tema dari suatu subjek atau topik pada tulisan; 2) supporting reasons, 

menunjukkan tingkat kebenaran, kejelasan, kepercayaan, kredibilitas, dari alasan 

pendukung atau bukti serta sumber rujukan; 3) reasoning, menunjukkan tingkat 

kebenaran dan kejelasan dari kesimpulan yang didukung oleh alasan atau bukti , 

solusi alternatif, dan argumen; 4) organization, menunjukkan tingkat kejelasan 

dan keterkaitan antar jawaban secara logis; 5) conventions, menunjukkan 

pemakaian tata bahasa, 6) integration, menunjukkan evaluasi umum apakah 

kejelasan tulisan sesuai dengan tugas yang diberikan. 

Finken dan Ennis (1993) menjelaskan prosedur penskoran, yaitu 1) skor 

penilaian maksimal terentang antara 6 sampai 36; 2) skor 1-3 mengindikasikan 

bahwa komponen berpikir kritis yang dinilai tidak terlihat atau pada tahap masih 

kurang berkembang dan skor 4-6 menunjukkan komponen berpikir kritis 

berkembang dengan sangat baik; 3) setiap komponen dinilai secara terpisah 

kecuali komponen integration. 

Tabel 2.2 Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 
Kemampuan Berpikir Kritis Substansi Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Indikator 

1. Memberikan Penjelasan 

Dasar 

1. Memfokuskan   

     pertanyaan 

2. Menganalisis argumen 

3. Bertanya dan menjawab 

pertanyaan klarifikasi dan 

pertanyaan menantang 

Mengidentifikasi 

memformulasikan kriteria 

jawaban yang mungkin 

1. Mengidentifikasi 

kesimpulan 

2. Mencari persamaan dan 

perbedaan 

3. Mengapa? 

4. Apa yang menjadi alasan 

utama 

5. Bagaimana 

mengaplikasikan kasus 

6. Apa faktanya? 

2. Membangun 

Keterampilan Dasar 

1. Mempertimbangkan 

apakah sumber dapat 

dipercaya atau tidak 

2. Mengobservasi dan 

mempertimbangkan hasil 

1. Kesepakatan dengan 

sumber 

2. Menggunakan prosedur 

yang ada 

3. Mengurangi konflik 
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observasi interest 

4. Mempersingkat waktu 

antara observasi dan 

laporan. Laporan 

dilakukan pengamat 

sendiri 

5. Kompeten dalam 

menggunakan teknologi 

3. Menyimpulkan 1. Mendeduksi dan 

mempertimbangkan 

deduksi 

2. Menginduksi dan 

mempertimbangkan induksi 

3. Membuat dan mengkaji 

nilai-nilai hasil 

pertimbangan 

Menginterpretasikan 

pertanyaan 

1. Menggeneralisasi data, 

tabel sampel dan grafik 

2. Berhipotesis 

3. Latar belakang fakta 

4. Mengaplikasikan konsep 

(prinsip, hukum, asas) 

5. Mempertimbangkan 

alternatif solusi 

 

4. Strategi dan Taktik 2 Memutuskan suatu 

tindakan 

3 Berinteraksi dengan orang 

lain 

1. Mendefinisikan masalah  

2. Memilih kriteria sebagai 

solusi permasalahan 

3. Menggunakan alternatif 

untuk solusi 

4. Mereview 

mempresentasikan suatu 

posisi baik lisan maupun 

tulisan 

(Sumber : Mahanal (2009) dalam Adawiyah (2016) 

2.6 Keterampilan Proses 

2.6.1 Keterampilan Proses dalam Pembelajaran Biologi 

Perkembangan dunia sains merupakan hasil dari berbagai penyelidikan 

yang dilakukan oleh manusia terhadap suatu obyek untuk menjawab rasa ingin 

tahu dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan. Keterampilan proses 

digunakan oleh para ilmuwan dalam memecahkan masalah (Gega, 1994). Fakta 

tersebut menunjukkan bahwa sains merupakan produk dari suatu metode berpikir 

yang butuh ketelitian, bukan suatu konsep yang muncul begitu saja (Hassard, 

1992). Apabila kita memandang bahwa kegiatan pembelajaran termasuk kegiatan 

ilmiah, maka keterampilan proses menjadi salah satu jawaban untuk membekali 

siswa dengan keterampilan ilmiah seperti halnya yang dilakukan oleh para saintis. 



38 

 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan sebagai suatu produk sains, dalam 

konteks pembelajaran di sekolah justru berpotensi menurunkan semangat untuk 

melakukan penyelidikan apabila dilakukan dengan metode yang salah. 

Pembelajaran berbasis produk yang hanya bersifat mereproduksi konsep dan 

pengetahuan yang sudah ada akan menyebabkan degradasi ilmu pengetahuan. 

Semangat sains yang dibangun berdasarkan proses berpikir akan hilang. 

Permasalahan tersebut melandasi pemikiran para tokoh pendidikan modern untuk 

memperbaiki kualitas pendidikan sains dengan cara mengembangkan dan 

mengimplementasikan keterampilan proses dalam kegiatan pembelajaran. 

2.6.2 Pengertian dan Komponen Keterampilan Proses Sains 

Keterampilan proses dapat didefinisikan sebagai perangkat keterampilan 

kompleks, seperti keterampilan fisik dan mental (psikomotor dan kognitif) terkait 

dengan kemampuan-kemampuan mendasar yang dimiliki, dikuasai, dan 

diaplikasikan dalam suatu kegiatan ilmiah, sehingga para ilmuwan berhasil 

menemukan konsep, prinsip, atau teori yang baru untuk mengembangkan konsep 

yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk melakukan penyangkalan terhadap 

penemuan sebelumnya (Akhiruddin, 2016). 

Keterampilan proses sains merupakan komponen dasar dari berpikir dan 

digunakan untuk menyelesaikan masalah serta berpikir kritis, tidak hanya dalam 

sains tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan proses 

menggambarkan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh para ilmuwan dimana 

dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengembangkan kemampuan saintifik 

literasi dan kemampuan berpikir kritisnya (Fraser, 2011). Keterampilan-
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keterampilan tersebut adalah yang digunakan oleh para ilmuwan untuk 

menyelesaikan masalah. Keterampilan tersebut dibutuhkan secara efektif dalam 

sebuah metode ilmiah (Liston, 2013). 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, keterampilan proses 

sains tidak hanya dapat dimiliki oleh ilmuwan saja akan tetapi dapat juga 

diterapkan di dalam kelas. Keterampilan proses sains dapat dimiliki oleh siswa 

dalam melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, salah satunya dalam 

pembelajaran biologi. Seperti yang dikemukakan oleh Yuwono (2013) bahwa 

keterampilan proses sains meliputi beberapa keterampilan yang harus dikuasai 

oleh siswa selama belajar tentang biologi. Keterampilan proses sains 

dikembangkan bersama-sama dengan fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-

prinsip biologi. 

Keterampilan proses berhubungan dengan program pembelajaran sains 

yang bersifat induktif, siswa mengalami pembelajaran melalui proses yang biasa 

dilakukan para ilmuwan dalam mengembangkan ilmu. Dalam hal ini 

pembelajaran untuk pengembangan keterampilan berhubungan dengan proses 

sains (Herlen dalam Nisrina, 2014). Berkaitan dengan pendekatan saintifik yang 

diberlakukan pada kurikulum 2013, keterampilan proses yang dilakukan selama 

proses pembelajaran yakni meliputi keterampilan mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. 

Menurut permendikbud nomor 81A tahun 2013 berikut ini kompetensi 

yang dikembangkan dalam keterampilan proses. 
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1. Mengamati, kompetensi yang dikembangkan meliputi melatih kesungguhan, 

ketelitian, mencari informasi. 

2. Menanya, kompetensi yang dikembangkan meliputi mengembangkan 

kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk 

membentuk pikiran kritis yang diperlukan untuk hidup cerdas dan belajar 

sepanjang hayat. 

3. Mengumpulkan informasi/eksperimen, kompetensi yang dikembangkan 

meliputi mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat 

orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 

mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 

mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. 

4. Mengasosiasikan/mengolah informasi, kompetensi yang dikembangkan 

meliputi membangkitkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 

kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta 

deduktif dalam menyimpulkan. 

5. Mengkomunikasikan, kompetensi yang dikembangkan meliputi 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, mengembangkan 

kemampuan berbahasa yang baik dan benar. 

Tabel 2.3 Komponen-komponen Keterampilan Proses Sains 
No Keterampilan Proses Sains Definisi 

1. Observasi Proses menggunakan alat indera untuk 

mengumpulkan informasi tentang objek atau 

kejadian 

2. Klasifikasi Proses mengemlompokkan objek sesuai kategori 

berdasarkan sifat, karakteristik, atau cerita. 

3. Inferensi Menggunakan hasil pengamatan untuk 

menjelaskan sesuatu yang terjadi 
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4. Komunikasi Menceritakan apa yang diketahui secara lisan, 

tertulis, gambar atau grafik 

5. Pengukuran Proses menemukan suatu ukuran volume, massa, 

berat, atau temperature dari suatu objek 

6. Menggunakan bilangan Termasuk menghitung, menjumlah, mengurangi, 

mengalikan, dan membagi bilangan, serta 

membuat garis bilangan dan grafik 

7. Prediksi Mengusulkan suatu kemungkinan yang terjadi 

dari sebuah peristiwa, kejadian atau eksperimen. 

Prediksi dibuat lebih awal berdasarkan hasil 

observasi dan inferensi 

8. Interpretasi data Menjelaskan makna dari suatu informasi yang 

telah dikumpulkan 

9. Mengontrol variabel Membuat kepastian atau menidentifikasi semua 

faktor eksperimen dan menentukan salah satu atau 

beberapa faktor yang akan dimanipulasi 

10. Menyusun hipotesis Membuat perkiraan atau dugaan mengenai 

bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. 

Hipotesis dapat diuji untuk melihat kebenarannya 

11. Melakukan eksperimen Proses untuk menguji hipotesis 

 

12. Membuat definisi operasional Membuat definisi berdasarkan apa yang 

dilakukan dan apa yang diamati. Hal tersebut 

menggambarkan bagaiamana sesuatu dilakukan 

(Sumber : Pardhan (2000) dalam Jariyah (2014) 

2.6.3 Jenis Keterampilan Proses Sains 

Komisi pendidikan sains dari American Association fot the Advancement 

of Science (AAAS) melalui salah satu programnya yaitu SAPA (Science-A 

Process Approach) membagi keterampilan proses menjadi dua jenis, yaitu : enam 

keterampilan proses dasar dan lima keterampilan proses terintegrasi (Hassard, 

1992). Keterampilan proses sains dasar meliputi keterampilan mengamati 

(Observing), mengkomunikasikan (communicating), menyimpulkan (inferring), 

mengukur (measuring), mengklasifikasikan (classifying) dan meramalkan 

(predicting). Keterampilan proses sains terintegrasi terdiri atas keterampilan 

mengendalikan variabel (controlling variables), mendefinisikan secara 

operasional (defining operationally), merumuskan hipotesis (formulating 

hypotheses), menafsirkan data (interpretting data) dan melakukan percobaan 
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(experimenting). Keterampilan proses sains dasar keterampilan yang perlu 

dikuasai untuk mengembangkan keterampilan yang lebih kompleks atau 

terintegrasi (Sheeba, 2013). Jadi keterampilan proses sains dasar memiliki peran 

penting dalam pembelajaran sains yaitu untuk membantu siswa khususnya di 

tingkat sekolah dasar dalam membangun konsep sains. 

Keterampilan proses sains terintegrasi merupakan keterampilan yang 

digunakan dalam proses pemecahan masalah. Terintegrasi memiliki makna siswa 

mengkombinasikan berbagai keterampilan proses sains dasar untuk mempelajari 

suatu obyek. Proses kombinasi berbagai keterampilan proses sains dasar tersebut 

akan menghasilkan keterampilan proses sains terintegrasi (Funk et al., 1979). 

Artinya keterampilan proses sains dasar bersifat saling terkait satu sama lain, yaitu 

dapat diterapkan lebih dari satu jenis keterampilan dalam sebuah kegiatan sains 

(Funk et al., 1979). 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut keterampilan proses sains telah 

digambarkan sebagai kemampuan mental, fisik, dan kompetensi yang berfungsi 

sebagai alat yang diperlukan untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta pemecahannya dalam kehidupan sehari-hari (Akinbobola, et 

al., 2010). Salah satu metode untuk mengembangkan keterampilan proses siswa 

adalah dengan menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada kegiatan 

laboratorium dan lingkungan (Checkovich et al, 2001). 

2.6.4 Cara Mengukur Keterampilan Proses Sains 

Pelaksanaan penilaian keterampilan proses dapat dilakukan dalam 

beberapa bentuk, seperti pretes dan postes, diagnostik, penempatan kelas, dan 
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bimbingan karir (Smith dan Welliver dalam Mahmuddin, 2010). Penilaian 

keterampilan proses sains dilakukan dengan menggunakan instrumen yang 

disesuaikan dengan materi dan tingkat perkembangan siswa atau tingkatan kelas. 

Oleh karena itu, penyusunan instrumen penilaian harus direncanakan secara 

cermat sebelum digunakan. Menurut Widodo dalam Mahmuddin (2010), 

penyusunan instrumen untuk penilaian terhadap keterampilan proses sains dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasikan jenis keterampilan proses sains yang akan dinilai.  

2. Merumuskan indikator untuk setiap jenis keterampilan proses sains.  

3. Menentukan dengan cara bagaimana keterampilan proses sains tersebut diukur 

(misalnya apakah tes unjuk kerja, tes tulis, ataukah tes lisan).  

4. Membuat kisi-kisi instrumen. 

5. Mengembangkan instrumen pengukuran keterampilan proses sains dan 

tingkatan keterampilan proses sains (objek tes). 

6. Melakukan validasi instrumen.  

7. Melakukan uji coba terbatas untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas 

empiris. 

8. Perbaikan butir-butir yang belum valid. 

9. Terapkan sebagai instrumen penilaian keterampilan proses sains dalam 

pembelajaran sains.  

Pengukuran terhadap keterampilan proses siswa, dapat dilakukan 

menggunakan instrumen tertulis. Pelaksanaan pengukuran dapat dilakukan secara 

tes (paper and pencil test) dan bukan tes. Penilaian melalui tes dapat dilakukan 
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dalam bentuk tes tertulis (paper and pencil test), namun tidak dapat menjangkau 

semua kemampuan karena menggunakan indera pendengaran dan perabaan tidak 

mungkin dinilai dengan tes tertulis. Sedangkan penilaian melalui bukan tes dapat 

dilakukan dalam bentuk observasi atau pengamatan. Menilai keterampilan proses 

dapat digunakan cara bukan tes dengan menggunakan lembar pengamatan agar 

tidak memberatkan guru, tetapi dalam hal ini diperlukan lembar pengamatan yang 

lebih rinci untuk menilai tingkah laku yang diharapkan (Ariyati dalam Fatmawati, 

2009). 

Pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap, misalnya dalam salah 

satu kali pengamatan cukup dilakukan terhadap lima orang siswa, begitu 

seterusnya sampai seluruh siswa mendapat giliran. Hal ini dilakukan oleh guru 

pada waktu siswa sedang belajar. Dalam menentukan atau membuat lembar 

pengamatan perlu diperhatikan hal-hal berikut: (a) Menentukan keterampilan yang 

akan diamati, (b) Membuat kriteria penilaian untuk masing-masing keterampilan.  

2.7 Instrumen dan Penilaian Bahan Ajar 

Evaluasi bahan ajar dilakukan dengan tahap uji coba produk atau uji lapangan 

yang dilakukan sebelum bahan terpublikasikan. Hal itu dilakukan untuk melihat 

keefektifan bahan ajar, apakah bahan ajar telah baik ataukah masih ada hal yang 

perlu diperbaiki. Teknik evaluasi dilakukan dengan berbagai cara, antara lain 

evaluasi dengan teman sejawat, evaluasi dari para pakar, dan uji coba terbatas 

kepada siswa (Valentina, 2015). 

Menurut Pedoman Pengembangan Bahan Ajar Depdiknas (2008) “komponen 

evaluasi bahan ajar mencakup: (1) kelayakan isi (materi pelajaran), (2) 



45 

 

 

kebahasaan, (3) penyajian, dan (4) grafika. Komponen evaluasi bahan ajar 

tersebut dapat dirinci lebih lanjut, yakni sebagai berikut: 

a. Komponen kelayakan isi (materi) mencakup: (a) kesesuaian dengan 

kurikulum, SK, dan KD; (b) kesesuaian dengan kondisi siswa, sekolah, dan 

daerah; (c) materi harus spesifik, jelas, akurat dan sesuai dengan kebutuhan 

bahan ajar; (d) kesesuian dengan nilai moral dan nilai sosial; (e) bermanfaat 

untuk menambah wawasan siswa; dan (f) keseimbangan dalam penjabaran 

materi (pengembangan makna dan pemahaman, pemecahan masalah, 

pengembangan proses, latihan dan praktik, tes keterampilan maupun 

pemahaman. 

b. Komponen kebahasaan merupakan sarana penyampaian dan penyajian bahan, 

seperti kosakata, kalimat, paragaraf, dan wacana. Sedangkan aspek terbacaan 

berkaitan dengan tingkat kemudahan bahasa sesuai dengan tingkatan siswa. 

Komponen ini, mencakup: 1) Keterbacaan, meliputi: (a) kemudahan 

membaca (berhubungan dengan bentuk tulisan atau tifografi, ukuran huruf, 

dan lebar spasi), (b) kemenarikan (berhubungan dengan minat pembaca, 

kepadatan ide bacaan, dan penilaian keindahan gaya tulisan), dan (c) 

kesesuaian (berhubungan dengan kata, kalimat, panjang pendek, frekuensi, 

bangun kalimat, dan susunan paragraf); 2) Kejelasan informasi, yakni 

informasi yang disajikan tidak mengandung makna bias dan mencantumkan 

sumber rujukan yang digunakan; 3) Kesesuaian dengan kaidah 

pengembangan bahan ajar; dan 4) Pemanfaatan bahasa secara efektif dan 

efisien (jelas dan singkat). 
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c. Komponen penyajian, mencakup: (a) kejelasan tujuan pembelajaran 

(indikator yang dicapai); (b) urutan sajian (keteraturan urutan dalam 

penguraian sajian); (c) memotivasi dan menarik perhatian siswa; (d) interaksi 

(pemberian stimulus dan respon) untuk mengaktifkan siswa; dan (e) 

kelengkapan informasi (bahan, latihan, dan soal). 

d. Komponen grafika, meliputi: (a) menggunakan font: bentuk tulisan, ukuran 

huruf, dan jarak spasi; (b) tata letak (lay out); (c) ilustrasi, gambar, dan foto; 

dan (d) desain tampilan. 

2.8 Materi Ruang Lingkup Biologi 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 Standar Isi untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah materi ruang lingkup biologi merupakan materi 

yang diajarkan pada kelas X semester ganjil. Kompetensi dasar untuk materi ini 

adalah memahami melalui penerapan tentang ruang lingkup biologi 

(permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan), 

metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja berdasarkan pengamatan dan 

percobaan; menyajikan data dalam berbagai bentuk media informasi tentang 

permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan 

sebagai hasil penerapan metode ilmiah dengan memperhatikan aspek keselamatan 

kerja. 

Kompetensi Dasar (KD) Mata Pelajaran Biologi disusun dengan mengikuti 

kaidah penyusunan KD yang dirumuskan sebagai Kompetensi Inti (KI). 

Kompetensi Inti terdiri atas 4 (empat) aspek, yaitu: KI-1 (sikap spiritual), KI-2 

(sikap sosial), KI-3 (pengetahuan), dan KI-4 (keterampilan). Kompetensi Dasar 
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Sikap Spiritual dan Kompetensi Dasar Sikap Sosial pada Mata Pelajaran Biologi 

tidak dirumuskan, tetapi hasil pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) 

dari pengetahuan dan keterampilan, sehingga perlu direncanakan 

pengembangannya. Kompetensi Inti (KI-3 pengetahuan dan Kompetensi Inti (KI-

4) keterampilan dirinci lebih lanjut dalam KD mata pelajaran. Pengembangan KD 

tidak dibatasi oleh rumusan Kompetensi Inti (KI), tetapi disesuaikan dengan 

karakteristik mata pelajaran, kompetensi, lingkup materi, psikopedagogi 

(Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016). 

Materi dalam Kompetensi Dasar tersebut meliputi permasalahan biologi pada 

berbagai objek biologi, dan tingkat organisasi kehidupan; cabang-cabang ilmu 

dalam biologi dan kaitannya dengan pengembangan karir di masa depan; manfaat 

mempelajari biologi bagi diri sendiri dan lingkungan, serta masa depan peradaban 

bangsa; metode ilmiah serta keselamatan kerja di laboratorium. Kompetensi dasar 

yang diambil dalam penelitian ini meliputi kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 seperti 

yang sudah disebutkan di atas. 

2.8.1 Ruang Lingkup Biologi (Permasalahan pada Berbagai Objek Biologi 

dan Tingkat Organisasi Kehidupan) 

 

Objek kajian biologi meliputi manusia, hewan, tumbuhan, serta 

mikroorganisme yang dapat dilihat dengan mata telanjang maupun dengan 

menggunakan bantuan alat, misalnya mikroskop. Biologi sebagai ilmu 

pengetahuan alam juga berkembang, sehingga objek kajian ilmu biologi semakin 

banyak. Para ilmuwan tidak sanggup lagi mempelajari secara mendalam seluruh 

kajian biologi sebagai satu objek studi yang akan dipelajari. Berdasarkan hal itu, 

maka ilmu biologi memiliki cabang ilmu spesifik dan objek kajian yang semakin 
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khusus untuk memudahkan cara pembelajarannya. Contoh dari cabang ilmu 

biologi misalnya botani, anatomi, morfologi, zoologi, mikrobiologi, dan lain-lain. 

Mengingat ketika seseorang hanya mampu menghafal cabang-cabang tersebut 

tanpa tahu pengaplikasiannya maka penerapan ruang lingkup biologi tersebut harus 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan tujuan mata pelajaran 

biologi dalam kurikulum nasional, karakter bangsa yang diharapkan muncul 

melalui pembelajaran biologi, diantaranya adalah kemampuan berpikir berpikir 

kritis. Kemampuan berpikir kritis sangat penting pada zaman sekarang ini karena 

dengan berpikir kritis seseorang dapat bernalar logis dan membuat kesimpulan 

yang tepat, sehingga terhindar dari suatu keputusan atau pemecahan masalah yang 

keliru. Strategi pembelajaran dapat disajikan dengan strategi berbasis 

permasalahan atau fenomena yang sedang terjadi saat ini dengan cara memberi 

kesempatan peserta didik untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti 

yang diperoleh sendiri dari proses ilmiah melalui lingkungannya dalam 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

2.8.2 Metode Ilmiah 

Seorang peneliti dalam menyelesaikan sebuah atau suatu permasalahan 

pada sebuah penelitian hendaknya diselesaikan dengan menggunakan sebuah 

metode, yang dikenal dengan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan cara atau 

tahapan tertentu yang harus dikerjakan oleh seorang ilmuan dalam melakukan 

suatu penelitian. Metode ilmiah terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut: 

1) Observasi/Pengamatan (untuk Menemukan Masalah); 2) Merumuskan 

Masalah; 3) Kajian Pustaka; 4) Mengajukan Hipotesis; 5) Melakukan 
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Percobaan/Eksperimen; 6) Menarik Kesimpulan. Metode ilmiah ini menjadkan 

materi ruang lingkup biologi menjadi salah satu materi pembelajaran yang sesuai 

jika dikembangkan berbasis pendekatan saintifik. Kesesuaian tersebut ditunjukkan 

dengan adanya aspek-aspek pada pendekatan saintifik yang terintegrasi pada 

keterampilan proses melalui metode ilmiah. 

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. 

2.9 Kerangka Konsep 

Abad 21 menuntut setiap individu untuk memiliki kecakapan atau 

keterampilan baik hard skill maupun soft skill. Keterampilan yang harus dikuasai 

generasi abad 21 salah satunya ialah Learning and Innovation Skills yang terdiri 

dari 4 aspek, yaitu critical thinking (berpikir kritis), communication (komunikasi), 

collaboration (kolaborasi/ kerjasama), dan creativity (kreativitas). Kurikulum 

2013 merupakan gerbang awal untuk memasuki pendidikan di abad 21 yang 

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, 

sehingga siswa paham bahwa informasi tidak bergantung pada informasi searah 

dari guru. 
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Karakter bangsa yang diharapkan muncul melalui pembelajaran biologi, 

diantaranya adalah kemampuan berpikir analitis, induktif dan deduktif yang 

dikatakan sebagai kemampuan berpikir kritis. 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.  

Untuk memenuhi kebutuhan generasi abad 21 tersebut harus dibarengi dengan 

pengembangan bahan ajar yang merupakan tindakan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Pengembangan pada bahan ajar harus dilakukan agar pembelajaran 

lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Bahan 

ajar yang dimaksud untuk dikembangkan ialah berupa buku ajar.  

Kerangka konseptual pada pengembangan buku ajar materi ruang lingkup 

biologi berbasis pendekatan saintifik, berpikir kritis dan keterampilan proses 

untuk SMA kelas X ditunjukkan dalam Gambar 2.2, sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Kerangka berpikir pengembangan bahan ajar materi ruang lingkup biologi 

berbasis pendekatan saintifik, berpikir kritis dan keterampilan proses siswa untuk siswa 

SMA Kelas X 

Pembelajaran pada materi Ruang 

Lingkup Biologi belum memenuhi 

kebutuhan 

Perlu mengembangkan Bahan Ajar 

Materi Ruang Lingkup Biologi 

Buku Ajar Materi Ruang Lingkup Biologi berbasis Pendekatan Saintifik, 

Berpikir kritis dan Keterampilan Proses untuk Siswa SMA Kelas X 

Validasi 

Layak Tidak Layak 

Kurikulum 2013 

mengamanatkan 

pembelajaran dengan 

Pendekatan Ilmiah 

(Scientific Approach) 

Pembelajaran sains abad 21 menuntut peserta 

didik untuk mengembangkan kemampuan dalam 

mengajukan pertanyaan, mencari jawaban, me-

mahami jawaban, menyempurnakan jawaban tentang 

“apa”, “mengapa” dan “bagaimana” mengenai gejala 

alam maupun karakteristik alam sekitar melalui cara-

cara sistematis (metode ilmiah) yang akan diterapkan 

dalam lingkungan dan teknologi. 

 

Penelitian tentang buku ajar untuk 

pembelajaran: 

 Buku ajar akan mempermudah siswa 

dalam memperoleh informasi sehingga 

pembelajaran dapat berjalan lancar, 

lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan 

kompetensi yang ingin dicapai. 

 Buku ajar yang baik harus disusun 

secara sistematis, menarik, aspek 

keterbacannya tinggi, sesuai target, serta 

mudah dicerna. 

 Buku ajar yang baik harus disusun 

secara sistematis, menarik, aspek 

keterbacannya tinggi, sesuai target, serta 

mudah dicerna. 

 dalam proses belajar mengajar materi 

Ruang Lingkup Biologi sesuai dengan 

tuntutan Kurikulum 2013. 

Kenyataan di lapangan (sekolah): 

 Siswa mempelajari materi Ruang 

Lingkup Biologi dengan cara membuat 

ringkasan kemudian menghafalkannya. 

 Buku yang dimiliki siswa belum 

mengkaitkan materi Ruang Lingkup 

Biologi dengan kehidupan sehari-hari. 

 Siswa rentan terhadap pemecahan 

masalah yang keliru karena ketika 

diberi suatu permasalahan siswa 

langsung mencari informasi di internet 

yang mana siswa kurang mem-

perhatikan kebenaran isi web yang di-

gunakan sebagai referensi, akibatnya 

jawaban yang diberikan kurang 

memadai.  


