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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penggunaan penalaran ilmiah siswa di bidang pendidikan masih 

kurang diperhatikan, hal ini dapat terlihat dari kurangnya proses 

penyelesaian masalah dalam pembelajaran (Yediarani, 2014). Kemampuan 

Penalaran ilmiah merupakan “kemampuan untuk berpikir dan membuat 

keputusan yang logis serta rasional, penalaran ilmiah melibatkan kegiatan 

seperti menghasilkan, pengujian, merevisi teori dan merefleksikan proses 

mendapatkan pengetahuan”  (Zimmerman dalam Wu, 2016). Penalaran 

ilmiah dianggap sebagai keterampilan kunci untuk memastikan 

pembelajaran yang efektif dan keterlibatan dalam semua disiplin ilmu. 

Kurikulum 2013 yang diterapkan di Indonesia saat ini merupakan salah 

satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyiapkan lulusan 

yang memiliki berbagai keterampilan atau kemampuan. Salah satu 

kemampuan yang menjadi tuntutan kurikulum adalah kemampuan 

bernalar. Hal ini tertuang dalam Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang 

standar isi pendidikan dasar dan menengah. Dalam kompetensi 

keterampilan, siswa harus menunjukan keterampilan bernalar, mengolah, 

dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, 

komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan (Supeno, 2017). 

Penalaran ilmiah akan sangat mempengaruhi kegiatan belajar siswa 

khususnya pada bidang sains atau IPA yang banyak menggunakan 

kegiatan praktikum untuk membuktikan teori-teori yang sudah dipelajari. 

Trianto (dalam Hilma, 2016) mengemukakan “ilmu pengetahuan berkaitan 

dengan  cara atau kemampuan seseorang mencari tahu tentang ilmu alam 
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secara langsung sehingga IPA merupakan pengetahuan yang bukan hanya 

penguasaan  kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep dan prinsip 

tetapi juga merupakan suatu proses pembelajaran yang mengharuskan 

siswa mengetahui secara langsung fakta-fakta tersebut melalui proses 

penemuan atau penyelidikan”. 

Proses pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) di sekolah 

setidaknya menekankan siswa untuk berpikir secara lebih luas, logis dan 

rasional berdasarkan pengalaman sehingga pentingnya penalaran ilmiah 

bagi siswa. Kemampuan penalaran ilmiah dianggap krusial dalam ilmu 

sains, bahkan di beberapa negara tujuan utama pendidikan umum dan 

pendidikan sains adalah pengembangan kemampuan penalaran (Lawson 

dalam Sutopo, 2017). Rendahnya penalaran ilmiah siswa bisa dilihat dari 

hasil tes PISA tahun 2009, Indonesia dalam tes PISA terutama pada skala 

IPA menduduki peringkat 60 dari 65 negara dan mendapatkan skor rata-

rata 383 yang terbilang rendah (OECD dalam Yediarani, 2014), meskipun 

dari hasil tes PISA tahun 2015 pada skala IPA mengalami peningkatan 

skor menjadi 403 dan menduduki peringkat ke 62 dari 70 negara tetapi 

Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain terutama dalam bidang 

sains (OECD, 2016). Berdasarkan hasil observasi pada salah satu sekolah 

menengah pertama di kota Sukabumi, dalam kegiatan pembelajaran di 

dalam kelas peserta didik cenderung lebih pasif, karena dalam proses 

pembelajaran jarang melaksanakan kegiatan praktikum atau membuktikan 

teori sehingga penalaran ilmiah siswa tentunya sangat kurang dilatih, 

karena salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan penalaran ilmiah 

dalam pembelajaran harus dilakukan dengan kegiatan pengujian dan 

menyelesaikan masalah atau biasa dilakukan dalam kegiatan praktikum 

(Wulandari, 2018).  

 Permasalahan rendahnya kemampuan penalaran ilmiah bisa 

diselesaikan dengan menggunakan model pembelajaran yang bertujuan 

membuktikan teori salah satunya model scientific inquiry atau 

penyelidikan ilmiah. Zimmerman (dalam Wu, 2016) mengemukakan 
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“untuk meningkatkan kemampuan penalaran ilmiah harus melibatkan 

kegiatan seperti menghasilkan, pengujian, membuktikan teori dan 

merefleksikan pengetahuan”. Lawson (dalam Islakhiyah, 2016) 

mengemukakan “melalui pembelajaran yang melibatkan siswa dalam 

proses penyelidikan ilmiah (scientific inquiry) suatu fenomena yang ada di 

alam siswa dapat mengidentifikasi dan mengontrol variabel ketika 

merencanakan dan melaksanakan percobaan serta berpikir proporsional, 

probabilistik ketika mengevaluasi dan menganalisis bukti dan berpikir 

hipotetik ketika mengajukan dugaan sementara”, kemampuan 

mengidentifikasi, mengontrol variabel, berpikir proporsional, berpikir 

probabilistik dan berpikir hipotetik-deduktif ada dalam indikator penalaran 

ilmiah. 

Lawson (dalam Lubis, 2015) mengemukakan bahwa “scientific 

inquiry selalu berkaitan dan berlangsung bersama kemampuan berpikir 

deduktif (hypothetico – deductive reasoning) seperti yang terdapat pada 

salah satu indikator kemampuan penalaran ilmiah yaitu berpikir hipotetik-

deduktif, kemampuan ini mendominasi pendidikan sains, artinya model ini 

memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kemampuan penalaran melalui 

berpikir deduktif dalam membuat prediksi/hipotesis dan mengatakan 

bahwa “penalaran deduktif dan induktif keduanya sangat penting terhadap 

scientific inquiry”. 

Model scientific inquiry ini dapat digunakan untuk menyelidiki 

permasalahan-permasalahan biologis yang ada di alam terutama pada 

fenomena yang terjadi di dalam kehidupan nyata, salah satu tema yang 

dekat dengan kehidupan nyata adalah pemanasan global, dimana suhu 

rata-rata bumi meningkat akibat tingginya konsentrasi gas rumah kaca di 

bumi, hal ini bisa dikaitkan dengan kondisi suhu di bumi yang semakin 

panas yang merupakan bukti konkret yang akan memudahkan siswa dalam 

melakukan penalaran sehingga materi tentang pemanasan global akan 

cocok digunakan dengan model ini sehingga siswa akan  berpikir lebih 

luas dan logis sesuai fakta dan pengalaman yang dirasakan oleh mereka. 
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Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wu (2016) salah satu materi 

yang dapat digunakan untuk menguji kemampuan penalaran ilmiah adalah 

materi yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi di alam atau 

lingkungan sekitar sehingga siswa dapat mengembangkan bukti 

berdasarkan pengalaman yang mereka rasakan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di awal 

pendahuluan maka harus dilakukan penelitian dengan menerapkan model 

pembelajaran scientific inquiry sehingga diharapkan dapat memberikan 

dampak yang positif terhadap kemampuan penalaran ilmiah siswa 

khususnya pada mata materi pemanasan global. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  “Apakah model pembelajaran 

Scientific Inquiry berpengaruh terhadap Kemampuan Penalaran Ilmiah 

Siswa pada Materi Pemanasan Global?” . Berdasarkan rumusan masalah 

tersebut dapat diambil beberapa pertanyaan penelitian yang meliputi: 

1. Bagaimana perbedaan kemampuan penalaran ilmiah siswa kelas 

eksperimen menggunakan model scientific inquiry dengan siswa kelas 

kontrol menggunakan model direct instruction pada materi pemanasan 

global? 

2. Bagaimana perbandingan peningkatan setiap indikator kemampuan 

penalaran ilmiah siswa kelas eksperimen dengan siswa kelas kontrol 

pada materi pemanasan global? 

3. Bagaimana tanggapan  siswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan model scientific inquiry terhadap kemampuan penalaran 

ilmiah siswa pada materi pemanasan global? 

4. Bagaimana tanggapan guru terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan model scientific inquiry terhadap kemampuan penalaran 

ilmiah siswa pada materi pemanasan global? 
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C. Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan menghindari 

meluasnya masalah yang diteliti, maka peneliti membatasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran scientific inquiry sebagai variabel bebas pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Adapun tahapan dalam model ini 

adalah siswa disajikan bidang penelitian, siswa mendesain masalah, 

siswa mengidentifikasi masalah dalam penelitian dan siswa 

memperkirakan cara-cara untuk memperjelas kesulitan dalam 

penelitian. Model scientific inquiry ini menurut Joseph J. Schwab 

(dalam Siddiqui, 2013). 

2. Kemampuan penalaran ilmiah merupakan variabel terikat yang akan 

dikaji terdiri dari beberapa indikator yaitu berpikir probabilistik, 

berpikir proporsional, konservasi volume, identifikasi dan kontrol 

variabel serta berpikir hipotetik-deduktif. Kemampuan penalaran 

ilmiah ini menurut Lawson (dalam Sutarno,2014). 

3. Penelitian yang akan dilaksanakan difokuskan pada siswa kelas VII di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan menggunakan kurikulum 

2013. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

tujuan utama dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan penalaran ilmiah siswa 

kelas eksperimen menggunakan model scientific inquiry dengan siswa 

kelas kontrol menggunakan model direct instruction pada materi 

pemanasan global 

2. Untuk mengetahui perbandingan peningkatan setiap indikator 

kemampuan penalaran ilmiah siswa kelas eksperimen dengan siswa 

kelas kontrol pada materi pemanasan global 
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3. Untuk mengetahui tanggapan  siswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan model scientific inquiry terhadap kemampuan penalaran 

ilmiah siswa pada materi pemanasan global 

4. Untuk mengetahui tanggapan guru terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan model scientific inquiry terhadap kemampuan penalaran 

ilmiah siswa pada materi pemanasan global 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ditunjukan kepada 

beberapa pihak, yaitu siswa, guru dan peneliti lain. Adapun manfaat yang 

diharapkan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Siswa 

a. Dengan diterapkannya model pembelajaran ini diharapkan mampu 

meningkatkan penalaran ilmiah siswa 

b. Dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dengan 

menggunakan model scientific inquiry 

2. Guru 

a. Memberikan informasi mengenai kemampuan penalaran ilmiah 

yang dimiliki siswa pada materi pemanasan global 

b. Memberikan alternatif variasi model pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar 

3. Peneliti lain 

Dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan pengetahuan 

untuk penelitian lanjutan dan menambah wawasan kepustakaan bagi 

proses penelitian selanjutnya. 

 


