
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia telah diciptakan oleh Allah SWT dengan memiliki potensi 

dalam pengetahuan. Hal ini tertuang dalam Al-Qur’an surat An-Nahl 

ayat 78 bahwa Allah SWT berfirman: Artinya: Dan Allah mengeluarkan 

kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, 

dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dari hati nurani, agar 

kamu bersyukur. (Q.S An-Nahl 16:78). 

Berdasarkan surat An-Nahl ayat 78 menjelaskan tentang manusia 

diciptakan dalam keadaan berpotensi untuk memiliki pengetahuan. Ada 

tiga perangkat yang diberikan Allah SWT untuk keperluan itu, yaitu 

pendengaran, penglihatan dan hati atau perasa. Salah satu cara mencapai 

tujuan pendidikan tersebut adalah dengan melakukan proses 

pembelajaran yang baik, yaitu proses pembelajaran yang dapat mencapai 

tujuan pembelajaran.  

Manusia memiliki kebutuhan untuk mengetahui dan memahami 

dunia di sekitar mereka. Selain itu, mereka memiliki kebutuhan untuk 

mengubah lingkungan mereka menggunakan teknologi untuk 

mengakomodasi apa yang mereka pahami atau inginkan. Dalam beberapa 

kasus, kebutuhan untuk mengetahui berasal dari memenuhi kebutuhan 

dasar dalam menghadapi potensi bahaya. Kadang-kadang itu adalah 

keingintahuan alami dan dalam kasus lain, janji kehidupan yang lebih 

baik, lebih nyaman. Ilmu pengetahuan adalah pengajaran atas penjelasan 

dunia alami, dan teknologi dan teknik adalah sarana untuk 

mengakomodasi kebutuhan manusia, keingintahuan intelektual dan 

aspirasi.  

Pembelajaran sains tidak lepas dari hakikat pembelajaran sains 

atau NOS (nature of science). Esensi dari hakikat sains adalah inkuiri itu 

sendiri.  Pada pembelajaran sains, proses penyelidikan menjadi bagian 
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yang penting. Proses penyelidikan harus menjadi pengalaman belajar 

yang diselenggarakan guru. Pentingnya proses penyelidikan di dalam 

pembelajaran sains menempatkan kemampuan penyelidikan menjadi 

kemampuan penting yang harus dimiliki oleh siswa. Proses ilmiah adalah 

kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data, dan 

menarik kesimpulan (AAAS, 1990, 1993; NRC, 1996). 

Hasil observasi dan wawancara kegiatan pembelajaran di salah 

satu sekolah SMA yang ada di Kabupaten Sukabumi memperlihatkan 

bahwa kemampuan melakukan penyelidikan siswa masih belum terlihat, 

hal tersebut dibuktikan dengan wawancara guru mata pelajaran.  Hasil 

observasi juga memperlihatkan bahwa siswa tidak terbisa melakukan 

penyelidikan ilmiah sehingga kemampuan ini perlu dilatihkan dengan 

strategi yang tepat. Sedangkan dalam kegiatan praktikum, siswa sudah 

terbiasa menggunakan pendekatan saintifik, akan tetapi kemampuan 

siswa belum sampai pada tahap mampu melakukan penyelidikan dengan 

baik. Kemampuan penyelidikan atau dalam hal ini peneliti 

mengungkapkan dengan istilah scientific investigation merupakan 

kemampuan yang bisa diasah dengan model pembelajaran inkuiri. 

Menurut Wenning (2005a), inkuiri memiliki beberapa tingkatan 

atau level (Level of inquiry). Level inkuiri dalam pembelajaran sains 

adalah sebuah pendekatan untuk mengembangkan kemampuan 

intelektual dan keterampilan proses sains. Ketika mahasiswa mengalami 

atau mendapatkan pengalaman belajar inkuiri mahasiswa akan memiliki 

kesempatan mengembangkan keterampilan proses sains dan 

keterampilan dasar bekerja ilmiah. Wenning (2011) membagi proses 

inkuiri menjadi beberapa level atau tingkatan diantaranya: discovery 

learning, interactive demonstration, inquiry lesson, inquiry 

laboratorium, Real-world Application dan hypothetical inquiry. 

“Interactive demonstration merupakan level rendah dalam 

pembelajaran inkuiri” menurut frameworknya Wenning (2011). “Pada 

level inkuiri ini siswa terlibat dalam penjelasan dan prediksi yang 
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memungkinkan guru untuk memperoleh, mengidentifikasi, menghadapi, 

dan menyelesaikan konsepsi alternatif (menangani pengetahuan 

sebelumnya).  Model ini merupakan model inkuiri level rendah yang 

cocok diterapkan apabila siswa belum terbiasa melakukan proses 

penyelidikan.” 

Interactive demontration dapat dilakukan melalui delapan langkah 

kegiatan pembelajaran diantaranya: 1) guru melakukan demontrasi 

fenomena 2) kemudian mengajak siswa melakukan prediksi, 3) siswa 

dalam kelompok kecil mendiskusikan prediksi dan penjelasan 

rasionalnya, 4)  guru melakukan konsensus terkait prediksi kelas, 5) 

siswa menyepakati dan mencatat prediksi dan penjelasan, 6) guru 

melakukan demontrasi untuk memdapatkan bukti-bukti untuk 

membuktikan prediksi, 7) guru meminta siswa membandingkan bukti-

bukti yang diperoleh dengan hasil prediksi dan penjelasan yang 

sebelumnya dikonstruksi,  dan 8) mengidentifikasi konsepsi alternatif 

dan penguatan (Wenning, 2011).   

Berdasarkan pemaparan tentang kemampuan penyelidikan ilmiah 

dan model interactive demonstration yang penulis paparkan di atas maka 

pada  penelitin ini peneliti ingin mengetahui pengaruh model Interactive 

demontration terhadap kemampuan penyelidikan siswa. 

Selain itu, pada penelitian kali ini, peneliti memilih materi 

pencemaran lingkungan. Konsep ini ada pada materi yang tercantum di 

semester genap kelas X SMA. Konsep pencemaran lingkungan 

merupakan konsep yang mudah diaplikasikan kedalam bentuk 

pembelajaran apapun, baik diskusi, metode ceramah atau pun praktikum. 

Isu pencemaran lingkungan sudah mulai ramai, khususnya Di Indonesia, 

peneliti merasa konsep ini akan semakin mudah difahami oleh siswa 

melihat dari gambaran nyata dilingkungannya. Oleh karena itu peneliti 

memilih konsep pencemaran lingkungan untuk bahan penelitian 

skripsinya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,  

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh 

model Interactive demontration terhadap kemampuan Scientific 

investigation? Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 

dikembangkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh interactive demonstration terhadap kemampuan 

Scientific investigation? 

2. Bagaimana perbedaan kemampuan Scientific Invetsigation pada kelas 

control dan kelas eksperimen berdasarkan tes kemampuan dan lembar 

observasi? 

3. Bagaimana tanggapan siswa setelah melakukan pembelajaran dengan 

model interactive demonstration? 

 

C. Batasan Masalah 

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi diatas, maka peneliti 

membatasi ruang lingkup permasalahan pada penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Modern MA Assalam Putri 

pada siswa kelas X tahun ajaran 2017/2018 

2. Pembelajaran menggunakan model interactive demonstration untuk kelas 

Eksperimen dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional 

atau direct instruction. 

3. Materi yang digunakan pada pembelajaran scientific investigation yaitu 

materi pencemaran lingkungan khususnya sub-bab pencemaran air yang 

merupakan salah satu materi yang dipelajari di semester genap di sekolah 

tersebut. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

masalah penelitian ini adalah:  
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1. Untuk mengetahui pengaruh interactive demonstration dalam 

mengembangkan scientific investigation. 

2. Untuk mengetahui respon siswa setelah melakukan pembelajaran dengan 

model interactive demonstration dalam upaya mengembangkan scientific 

investagitaion. 

3. Untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa dalam pembelajaran 

konvensional dan pembelajaran interactive demonstration.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat penelitian ini 

adalah: 

1. Bagi Siswa 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap 

scientific investigation siswa sebagai bagian dari karakter bangsa di 

lingkungan sekolah. 

2. Bagi Guru 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi tenaga 

pengajar untuk lebih menekankan pembelajaran pada pelatihan scientific 

investigation dan tidak hanya transfer pengetahuan kepada siswa. 

3. Bagi Peneliti Lain 

c. Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  acuan  dan  memberikan  informasi  

baru mengenai  scientific investagitaion dalam pembelajaran  biologi,  

sehingga  dapat dijadikan  pengalaman  sekaligus  bekal  saat  

melaksanakan  profesi  sebagai seorang guru dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 


