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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sering disebut dengan sains merupakan 

salah satu disiplin ilmu. Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa dapat 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara langsung (Depdiknas, 2008). 

Seiring dengan perubahan zaman pembaharuan dalam dunia pendidikan harus 

terus dilakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Setiap pengetahuan 

yang diajarkan harus ditindaklanjuti sampai membuat siswa terampil dalam 

menyajikan pengetahuan yang dikuasainya secara konkrit dan abstrak. 

Kemendikbud (2015) menyatakan bahwa Kurikulum 2013 menjadi penguat dalam 

peningkatan kompetensi yang seimbang antara sikap (attitude), keterampilan 

(skill) dan pengetahuan (knowledge). IPA pada hakikatnya meliputi tiga unsur 

utama yaitu sikap, proses dan produk. Terkait hubungannya dengan unsur dan 

tujuan IPA tersebut. Sulistyorini (2007) menyatakan dalam proses pembelajaran 

IPA harus mengandung tiga dimensi, yaitu : (1) IPA sebagai produk, merupakan 

akumulasi hasil upaya para perintis sains terdahulu dan umumnya telah tersusun 

secara lengkap dan sistematis dalam buku teks; (2) IPA Sebagai Proses, 

merupakan metode untuk memperoleh pengetahuan atau merupakan proses untuk 

mendapatkan sains; (3) IPA sebagai pemupukan sikap. Salah satunya dengan 

membuktikan pengetahuannya melalui pembelajaran praktikum. 

Praktikum merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu kegiatan 

pembelajaran, khususnya pembelajaran sains. Strategi belajar dengan praktikum 

dapat mendukung siswa untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan 

berpikir dapat meningkatkan kemampuan dalam mengorganisasi, 

mengkomunikasi dan menginterprestasikan hasil observasi. Rustaman (2005) 

mengemukakan bahwa dalam pendidikan sains kegiatan laboratorium (praktikum) 

merupakan bagian integral dari kegiatan belajar mengajar, khususnya biologi. Hal 

ini menunjukkan betapa pentingnya peranan kegiatan praktikum untuk mencapai 
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tujuan pendidikan sains. Dalam pelaksanaan praktikum, siswa melakukan 

kegiatan yang mencakup pengendalian variabel, pengamatan, melibatkan 

pembanding atau kontrol, dan penggunaan alat-alat praktikum. 

Keterampilan Proses Sains (KPS) sangat berguna dalam kehidupan sehari-

hari siswa dan sangat penting bagi setiap siswa saat mereka sedang berlatih atau 

mempelajari sains untuk mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. KPS adalah 

kemampuan siswa untuk menerapkan model ilmiah dalam memahami, 

mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan (Happy, 2016) 

Hasil observasi awal yang dilakukan di salah satu sekolah menengah atas 

kota sukabumi diketahui pembelajaran praktikum di laboratorium, siswa lebih 

banyak dibimbing serta diarahkan karena sebagian besar siswa masih ragu dan 

belum terampil dalam melaksanakan percobaan seperti penggunaan alat dan bahan 

yang akan dipakai. Sehingga keterampilan proses dan rasa percaya dirinya belum 

terbentuk karena sebagian siswa sebelumnya belum pernah melaksanakan 

kegiatan praktikum.  Hal ini didukung oleh Afnidar (2014) dalam penelitiannya 

tentang “pengaruh strategi pembelajaran inkuiri dan kepercayaan diri terhadap 

keterampilan proses sains biologi siswa” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

terdapat interaksi antara strategi pembelajaran  dengan kepercayaan diri dan 

keterampilan proses sains biologi. Berdasarkan hasil penelitian juga terdapat 

siswa yang memiliki percaya diri rendah dengan keterampilan proses sains biologi 

baik. Hal ini diakibatkan oleh kebiasaan siswa tersebut dengan penggunaan alat 

dan bahan baik dikehidupan sehari-hari maupun dilaboratorium. Strategi 

pembelajaran berbasis inkuiri yang digunakan merupakan strategi pembelajaran 

untuk meningkatkan keterampilan proses sains yang dijadikan  alternatif. Selain 

strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keterampilan proses sains, 

kepercayaan diri tinggi juga sangat diperlukan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Sejalan dengan pendapat Gagne (dalam Dahar, 1995) bahwa KPS 

adalah keterampilan intelektual yang digunakan semua saintis untuk memahami 

fenomena alam. KPS merupakan keterampilan yang melibatkan keterampilan-

keterampilan kognitif atau intelektual, manual dan sosial. Salah satunya masih 

rendah dalam keterampilan manual karena dengan majunya teknologi siswa lebih 
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menginginkan yang praktis dibanding dengan cara manual, keterampilan manual 

melibatkan dalam KPS karena mereka melibatkan penggunaan alat dan bahan, 

pengukuran, penyusunan atau perakitan alat.  

KPS perlu dikembangkan melalui pengalaman langsung sebagai pengalaman 

belajar, melalui pengalaman langsung siswa akan lebih memahami proses atau 

kegiatan yang sedang dilakukan (Rustaman, 2003). KPS dapat dilakukan melalui 

kegiatan praktikum karena siswa diberi pengalaman langsung dengan objek yang 

sedang dipelajarinya (Nurhasanah, 2016). Hal tersebut sangat berhubungan 

dengan karakteristik sains. Apabila dalam kegiatan pembelajaran praktikum siswa 

tidak memahami keterampilan proses menyebabkan keterampilan proses ilmiah 

serta penerapan ilmiah tidak bermakna dengan baik, yang ditandai dengan 

ketidakmampuan siswa menerapkan pengetahuan yang dimilikinya. Pada 

dasarnya KPS sangat diperlukan siswa ketika sedang mempelajari atau berlatih 

sains.  

Percaya diri merupakan aspek penting dalam setiap pembelajaran. Percaya 

diri merupakan modal dasar pada seseorang yang untuk mencapai keberhasilan, 

sesuai yang dikemukan oleh Bandura dan Jones (dalam Afnidar, 2014) bahwa 

seseorang yang memiliki rasa percaya diri tinggi cenderung akan mencapai 

keberhasilan bagaimanapun yang dimilikinya. Surya (2007) menyatakan bahwa 

gejala prestasi belajar rendah selain dipengaruhi oleh kapasitas intelektual juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor non intelektual seperti kurang percaya diri. Salah 

satu aspek penting dalam pembelajaran yaitu percaya diri akan keyakinan dan 

kemampuan yang dimiliki untuk mencapai target atau tujuan tertentu dan rasa 

percaya diri sebagai modal dasar dalam meraih keberhasilan sebab percaya diri 

sangat berhubungan positif antara kepercayaan diri dengan keterampilan dalam 

sains, karena apabila siswa tidak terampil dalam proses sains salah satunya 

disebabkan oleh rendahnya percaya diri. Seseorang yang memiliki keyakinan dan 

percaya diri yang lebih tinggi yakin akan mampu melakukan keterampilan dalam 

sains dengan hasil optimal. Sesuai dengan pernyataan dari Istiana (2009) bahwa 

seseorang yang memiliki rasa kepercayaan diri yang lebih tinggi cenderung 

pencapaian keberhasilannya lebih besar sesuai dengan yang dimilikinya.  
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KPS siswa yang memiliki percaya diri tinggi lebih baik dibandingkan dengan 

siswa yang memiliki percaya diri rendah. Rasa percaya diri dapat diartikan 

sebagai kepercayaan terhadap kemampuan sendiri yang dimiliki setiap orang 

dalam kehidupan serta bagaimana orang tersebut memandang dirinya secara utuh 

dengan mengacu pada konsep dirinya. Perbedaan tingkat rasa percaya diri yang 

dimiliki individu siswa tentu mempengaruhi tingkat prestasi belajar siswa dan 

keterampilan siswa pada saat pembelajaran berlangsung baik di sekolah dan 

mempengaruhi dalam kehidupan sehari-harinya.  Tingkat kepercayaan diri 

seseorang akan mempermudah dalam melakukan kegiatan baik dalam hal 

pemahaman, sintesis, penerimaan, karakterisai, keterampilan, bertindak dan 

kecakapan komunikasi. Gormally dan Brittan (2008) menjelaskan berdasarkan 

hasil penelitiannya bahwa 65% siswa yang memiliki percaya diri yang tinggi lebih 

baik dalam melakukan keterampilan proses sains bila dibandingkan dengan siswa 

yang memiliki percaya diri rendah dalam melakukan setiap percobaan. Hal ini 

dikarenakan siswa yang memiliki percaya diri tinggi merasa yakin akan 

kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya dan juga didukung oleh strategi 

pembelajaran yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Afnidar 

(2014) menyatakan bahwa terdapat siswa yang memiliki percaya diri rendah 

dengan keterampilan proses sains biologi kelas yang dibelajarkan dengan 

menggunakan strategi pembelajaran inkuiri terbimbing termasuk katagori sangat 

baik. Hal ini diakibatkan oleh kebiasaan siswa tersebut dengan penggunaan alat 

dan bahan baik dikehidupan sehari-hari maupun dilaboratorium. Pernyataan ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Rahayu et al (2011) yang 

menyatakan bahwa tidak selamanya siswa yang memiliki percaya diri rendah 

memiliki keterampilan proses yang tidak baik, justru dengan kebiasaan dan 

pengalamannya mereka mampu melakukan keterampilan dengan baik.  

Pendekatan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir 

dan keterampilan proses salah satunya adalah pendekatan Inquiry Based Learning 

(IBL). Inquiry Based Learning menekankan pengalaman belajar yang berpusat 

pada siswa, dari pengalaman tersebut siswa dapat menemukan ide-ide dengan 

sendiri serta menemukan makna pembelajaran oleh dirinya sendiri karena Inquiry 
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Based Learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk 

mengacu pada mempertanyakan, mencari pengetahuan (informasi) dan 

mempelajari suatu gejala. Maltem, dkk (2015) menyatakan bahwa program 

pengajaran sains diperbarui sesuai dengan metode dan alat pendekatan 

konstruktivis,  bahwa pendekatan yang berpusat pada siswa membuat siswa aktif 

di lingkungan belajar, salah satu pendekatannya yaitu Inquiry Based Learning. 

Miller dkk (2010) menegaskan bahwa Inquiry Based Learning membantu 

mengembangkan pemahaman siswa tentang dunia di sekitar mereka melalui 

mengumpulkan pengetahuan. Dengan cara yang sama, Lawson (2010) 

berpendapat bahwa pendekatan IBL meningkatkan kreativitas, prestasi akademik, 

pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah siswa. Dengan demikian, 

pendekatan Inquiry Based Learning dapat didefinisikan sebagai pendekatan 

pembelajaran yang membuat siswa aktif sepanjang kehidupan belajar mereka, 

meningkatkan proses ilmiah mereka dengan menggunakan keterampilan, dan 

meningkatkan kemampuan berpikir mereka melalui diskusi dan kegiatan. 

Inquiry Based Learning adalah cara mengajukan pertanyaan, mencari 

informasi dan menemukan gagasan baru yang terkait dengan sebuah acara. 

Artinya, di Inquiry Based Learning, siswa belajar menggunakan sebab dan akibat, 

berpikir relasional dan kritis, dan menggabungkan pengetahuan dan operasi ilmiah 

(Parim, 2009). Dengan demikian, pembelajaran berbasis inkuiri melibatkan siswa 

secara langsung di kehidupan nyata dengan melakukan penyelidikan sendiri  

makna dan tujuan dari suatu pembelajaran. Siswa melakukan penyelidikan dalam 

proses pembelajaran yaitu mengembangkan sikap positifnya terhadap praktik di 

laboratorium. Pendekatan Inquiry Based Learning menekankan agar siswa selalu 

aktif secara mental maupun fisik (Gulo, 2005). Aktif secara mental yaitu siswa 

sering bertanya, mempertanyakan dan mengungkapkan gagasan, sedangkan aktif 

secara fisik, siswa dapat bekerja dan bergerak dalam proses pembelajaran.  

Strategi pembelajaran berbasis inkuiri merupakan salah satu strategi 

pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan proses sains yang dapat menjadi 

alternatif. Strategi pembelajaran berbasis inkuiri adalah model pembelajaran yang 

mengintegrasikan keterampilan proses sains ke dalam sistem penyajian materi 
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secara terpadu. Menurut Beyer (Afnidar, 2014) strategi pembelajaran inkuiri 

menekankan pada proses pencarian pengetahuan dari pada transfer pengetahuan, 

siswa dipandang sebagai subjek belajar yang perlu dilibatkan secara aktif dalam 

proses pembelajaran, guru hanyalah seorang fasilitator yang membimbing dan 

mengkoordinasikan kegiatan belajar siswa. Dalam strategi pembelajaran ini siswa 

diajak untuk melakukan proses pencarian pengetahuan berkenaan dengan materi 

pelajaran melalui berbagai aktivitas proses sains sebagaimana dilakukan oleh para 

ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Selain strategi pembelajaran 

yang tepat untuk meningkatkan keterampilan proses sains, kepercayaan diri tinggi 

juga sangat diperlukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kepercayaan 

diri merupakan satu diantaa aspek-aspek kepribadian penting dalam kehidupan 

manusia. Banyak ahli menyatakan bahwa percaya diri merupakan faktor yang 

penting untuk meraih kesuksesan, seseorang yang percaya diri dapat 

menyelesaikan tugasnya atau pekerjaan sesuai dengan tahapan perkembangan 

yang baik dan juga mampu meningkatkan prestasinya.  

Kepercayaan diri yang rendah merupakan penghambat seseorang untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya, sebaliknya bila seseorang mempunyai 

kepercayaan diri yang tinggi, maka orang tersebut akan dapat lebih mampu 

mengelola diri dalam berbagai aktivitas dan keterampilannya. Dalam hal ini 

dipertegas oleh Hartono (1997) mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran 

inkuiri terbimbing dan inkuiri bebas termodifikasi memberi pengaruh berbeda 

terhadap keterampilan proses sains siswa. Rustaman (2005) juga menambahkan 

keterampilan proses sains siswa akan lebih baik apabila dibelajarkan dengan 

strategi pembelajaran inkuiri, karena siswa ikut terlibat langsung dalam 

melakukan percobaan dan akan lebih terampil jika mendapat panduan dari 

gurunya pada setiap tahapan kegiatan percobaan. Dalam pembelajaran biologi 

kepercayaan diri yang tinggi sangat diperlukan.  

Kelebihan Inquiry Based Learning selain berpusat pada siswa juga dapat 

membentuk dan mengembangkan KPS pada diri Siswa. Siswa mengerti tentang 

konsep dasar dan ide-ide lebih baik dengan menjadikan konsep dasar itu sebagai 

landasan untuk mengetahui konsep-konsep lainnya, mendorong siswa untuk 
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berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, merumuskan hipotesisinya sendiri, 

memberi kepuasan yang bersifat intrinsik dan dapat mengembangkan bakat atau 

kecakapan individu. Sejalan dengan Roestiyah (2008) salah satu kelebihan model 

pembelajaran Inquiry Based Learning (IBL) yaitu: 1) Dapat membentuk dan 

mengembangkan ‘Self-concept’ pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti 

tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik, 2) Mendorong siswa untuk berpikir 

intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri, 3) Dapat mengembangkan 

kecakapan individu. 

Pada praktikum berbasis Inquiry Based Learning, siswa terlihat dalam 

beberapa proses, seperti mengamati, membandingkan, mengajukan hipotesis dan 

sebagainya. Selain itu penyelidikan merupakan istilah yang identik dalam 

pendidikan sains, tiga kategori yang berbeda dari kegiatan yaitu apa yang ilmuan 

lakukan, bagaimana siswa belajar dan pendekatan pedagogis bahwa guru 

mempekerjakan (Miner dalam Gina, 2015). 

Mata pelajaran biologi merupakan pelajaran yang sangat tepat apabila 

dibelajarkan dengan strategi pembelajaran inkuiri. Mata pelajaran biologi lebih 

menekankan pada pendekatan keterampilan proses sehingga siswa menemukan 

fakta-fakta, membangun konsep-konsep, teori dan sikap ilmiah di pihak siswa 

yang dapat berpengaruh positif terhadap kualitas maupun produk pendidikan. 

Kompetensi dasar pada tingkat Sekolah Menengah Atas kelas XI yang terdapat 

dalam kurikulum 2013, pada pembelajaran biologi salah satunya adalah 

menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem 

respirasi dan mengaitkannya dengan bioprosesnya pada manusia, sehingga dapat 

menjelaskan proses respirasi serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada 

sistem respirasi manusia dan organ sistem respirasi hewan (insecta) yang 

dikaitkan dengan bioprosesnya. Materi sistem respirasi yang digunakan mengacu 

pada konsep dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari karena sebagian besar 

makhluk hidup melakukan respirasi terutama manusia dan hewan. Kegiatan 

pembelajaran mensimulasikan dalam kegiatan praktikum dilaboratorium 

menggunakan model Inquiry Based Learning (IBL).   
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Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian Implementasi praktikum 

dengan penggunaan strategi belajar yang melibatkan siswa secara aktif pada 

pembelajaran biologi untuk  meningkatkan KPS dan kepercayaan diri siswa, 

dengan judul: “Implementasi Praktikum Berbasis Inquiry Based Learning 

(IBL) Terhadap Keterampilan Proses Sains dan Kepercayaan Diri Pada 

Konsep Sistem Respirasi”. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Implementasi Praktikum Berbasis Inquiry Based 

Learning (IBL) Terhadap Keterampilan Proses Sains dan Kepercayaan Diri Pada 

Konsep Sistem Respirasi”. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan 

penelitian yang akan di teliti yaitu: 

1. Bagaimana perbedaan kemampuan keterampilan proses sains siswa pada 

kelas eksperimen melalui praktikum berbasis Inquiry Based Learning (IBL) 

dan kelas kontrol melalui praktikum konvensional pada konsep sistem 

respirasi?  

2. Bagaimana perbandingan setiap indikator keterampilan proses sains siswa 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada konsep sistem respirasi? 

3. Bagaimana kepercayaan diri siswa pada kelas eksperimen melalui praktikum 

berbasis Inquiry Based Learning (IBL) dan kelas kontrol melalui praktikum 

konvensional pada konsep sistem respirasi? 

4. Bagaimana tanggapan siswa terhadap implementasi praktikum berbasis 

Inquiry Based Learning (IBL)? 

5. Bagaimana respon guru terhadap praktikum berbasis Inquiry Based Learning 

(IBL)? 

 

C. Batasan Masalah  

Ruang lingkup dari penelitian ini yakni; 

1. Model pembelajaran Inquiry Based Learning (IBL): siswa melakukan 

percobaan dan siswa mencoba untuk menanggapi masalah yang harus 
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dipecahkan melalui partisipasi aktif dengan cara mengajukan pertanyaan, 

mencari informasi dan menentukan gagasan baru. 

2. KPS dasar meliputi aspek: mengamati, mengklasifikasikan, memprediksi, 

mengukur, menggunakan alat dan bahan, mengkomunikasikan, 

menyimpulkan (Dimyati dan Mudjiono, 2002 dan Rustaman, 2005). 

3. Kepercayaan diri siswa teridri dari: 1) berani tampil dengan keyakinan 

diri (berani menyatakan “keberadaannya”), 2) berani mengemukakan 

pendapat, 3) bersedia berkorban, tegas (mampu membuat keputusan yang 

baik, tidak dalam keadaan tidak pasti dan tertekan) (Goleman, 1999). 

4. Pembelajaran Biologi yang dipelajari dalam penelitian ini yaitu materi 

sistem pernapasan, karena materi ini menarik untuk dipelajari karena 

berhubungan dengan makhluk hidup khususnya manusia dan hewan 

bahkan setiap waktunya berhubungan dengan kehidupan.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, Tujuan 

utama dalam penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui perbedaan kemampuan keterampilan proses sains siswa pada 

kelas eksperimen melalui praktikum berbasis Inquiry Based Learning (IBL) 

dan kelas kontrol melalui praktikum konvensional pada konsep sistem 

respirasi. 

2. Mengetahui perbandingan setiap indikator Keterampilan Proses Sains kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

3. Mengetahui perbedaan kepercayaan diri siswa pada kelas eksperimen dan 

melalui praktikum berbasis Inquiry Based Learning (IBL) dan kelas kontrol 

melalui praktikum konvensional pada konsep sistem respirasi. 

4. Mengetahui tanggapan yang diberikan siswa terhadap implementasi 

praktikum berbasis Inquiry Based Learning (IBL) pada kelas eksperimen. 

5. Mengetahui tanggapan guru terhadap implementasi praktikum berbasis 

Inquiry Based Learning (IBL). 
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E. Manfaat  

Penelitian ini diharapkan: 

1. Siswa 

1) Siswa menjadi terampil dalam keterampilan proses sains saat melakukan 

kegiatan praktikum dengan model Inquiry Based Learning (IBL) 

2) Siswa lebih percaya diri saat melakukan kegiatan praktikum dengan 

model Inquiry Based Learning (IBL) 

2. Guru 

1) Guru lebih  memahami tingkat keterampilan proses sains siswa dalam 

melakukan kegiatan praktikum dengan metode Inquiry Based Learning 

(IBL) 

2) Guru lebih  memahami tingkat kepercayaan diri siswa dalam melakukan 

kegiatan praktikum dengan metode Inquiry Based Learning (IBL) 

3. Peneliti Lain 

1) Diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan bahan 

referensi untuk menambah ilmu pengetahuan yang telah diperoleh 

dalam perkuliahan terutama tentang penelitian ilmiah.  

2) Dapat memperbaiki dan mengembangkan lebih mendalam tentang 

penelitian ini.  
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