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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latarbelakang Masalah 

Konsep merupakan dasar pembangun kemampuan berpikir siswa untuk 

mengembangkan proses mental yang lebih tinggi dalam merumuskan prinsip dan 

generalisasi terhadap sesuatu objek yang telah dipelajari (Dahar, 2011). Dalam 

proses berpikir siswa pada umumnya menggunakan aturan-aturan yang relevan 

dengan kemampuan cara menganalisis masalah. Menurut Rahayu (2013) dan 

Dahar (2011) aturan-aturan yang digunakan siswa sering didasarkan pada konsep-

konsep yang diperoleh siswa dari pengalaman, lingkungan sekolah, masyarakat, 

keluarga, serta pengetahuan siswa dari kegiatan mendengar, melihat, dan 

membaca. Dahar (2011) juga mengemukakan bahwa konsep merupakan abstraksi-

abstraksi dari pengalaman siswa. Beberapa konsep yang menjadi dasar siswa 

untuk menganalisis masalah diantaranya: objek/benda, kejadian, kegiatan, 

hubungan, perbandingan, dan perbedaan-perbedaan yang terjadi pada sesuatu hal 

dengan atribut sama.  

Perolehan konsep yang berbeda-beda dari masing-masing siswa 

menyebabkan siswa mengalami stimulus yang berbeda-beda, sehingga 

membentuk konsep yang berbeda-beda pula. Siswa membentuk konsep 

berdasarkan pengelompokan stimulus dengan cara tertentu. Berdasarkan stimulus 

tersebut dapat dilihat kemampuan dan pola berpikir konsep siswa. Pola 

kemampuan berpikir konsep siswa dapat diukur menggunakan soal tes yang 

mencakup semua kategori konsep. Kategori konsep dapat dikelompokkan      
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menjadi 7 yaitu: (1) atribut, (2) struktur, (3) keabstrakan, (4) keinklusifan,           

(5) keumuman (generalitas), (6) ketepatan, dan (7) kekuatan. Di dalam kategori 

konsep struktur ada tiga konsep yaitu: konsep konjungtif, konsep disjungtif, dan 

konsep relasional (Dahar, 2011). Semua kategori konsep tersebut saling terkait 

satu sama lain. Pembelajaran biologi dapat mencakup semua kategori konsep 

tersebut. Hal ini dikarenakan pembelajaran biologi banyak mengacu pada 

fenomena-fenomena alam yang ada di lingkungan siswa, baik lingkungan sekolah 

maupun lingkungan masyarakat yang dengan semua konsep tersebut terkait.  

Pemahaman siswa selama kegiatan pembelajaran biologi terhadap konsep-

konsep tersebut merupakan wujud terlaksananya pembelajaran dan tercapainya 

tujuan pembelajaran secara maksimal (Kurniawan, 2013). Menurut Listyaningrum 

dkk. (2012) pembelajaran biologi yang ideal mengacu pada karakteristik dan 

hakikat pembelajaran (produk, proses, dan sikap ilmiah) yang tercermin dalam 

setiap aspek dan mencakup konsep-konsep di atas. 

Siswa SMA berada pada kisaran usia 15-18 tahun, usia ini menurut Piaget 

berada pada tingkat operasional formal. Pada tingkat ini siswa dapat berpikir 

dengan mengembangkan konsep-konsep sederhana menjadi konsep-konsep yang 

lebih kompleks. Siswa pada tingkat ini juga dapat berpikir abstrak tanpa bantuan 

benda atau peristiwa konkret. Flavell mengemukakan karakteristik berpikir 

operasional formal ada tiga yaitu: (1) berpikir adolensi atau hipotesis-deduktif 

yaitu siswa berpikir dari umum ke khusus seperti dapat menemukan peluang-

peluang usaha dari potensi sumber daya yang berada di lingkungan siswa, serta 

dapat menyelesaikan masalah berdasarkan pengetahuan yang dimiliki; (2) berpikir 
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proporsional kemampuan berpikir siswa tidak dibatasi oleh benda atau peristiwa 

konkret seperti pemanfaatan sumber daya di lingkungan siswa dapat 

menghasilkan produk yang berbeda; (3) berpikir kombinatorial yaitu siswa dapat 

mengkombinasikan benda, gagasan, atau proposisi yang terjadi seperti siswa dapat 

berinovasi dari produk yang dapat menghasilkan produk baru dan berbeda (Dahar, 

2011). Karakteristik berpikir inilah yang menjadi dasar pengembangan 

pembelajaran berbasis kewirausahaan dan pembelajaran berbasis masalah. 

Menurut Anwar dkk. (2012) pembelajaran biologi yang berbasis pada 

kewirausahaan dikenal dengan istilah bioentrepreneurship. Pembelajaran ini  

dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam materi-materi biologi yang lebih 

spesifik dan juga dikontekstualisasikan dengan potensi-potensi yang ada di 

sekolah. Pembelajaran bioentrepreneurship dapat diaplikasikan melalui 

pembelajaran praktikum, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis 

masalah, dan pembelajaran inquiri yang berorientasi kewirausahaan. Pada 

dasarnya pembelajaran ini ditujukan untuk mengembangkan produk yang 

berorientasi pada potensi sekolah masing-masing. Hal ini menjadikan masing-

masing sekolah memiliki keunikan-keunikan sendiri. Hasil pembelajaran 

bioentrepreneurship secara langsung dapat memberikan bekal kepada siswa 

tentang dunia usaha/ wirausaha pada konteks aplikasi bioteknologi sederhana 

(konvensional). 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang bertujuan 

untuk melatih siswa berpikir kritis dan analitis dalam memecahkan masalah 

kompleks yang ada di lingkungan sekitar sehingga akan memunculkan 
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kemampuan berpikir siswa. Kemampuan berpikir dapat ditingkatkan dengan 

memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memacu proses berpikir . 

pertanyaan tersebut dapat menghasilkan banyak alternatif jawaban benar dan pada 

akhirnya mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, berupa 

peningkatan dari pemahaman ke aplikasi, sintesis, dan analisis (Afcariono, 2008). 

Pembelajaran praktikum, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran 

berbasis masalah, dan pembelajaran inquiri merupakan pembelajaran yang 

mengikuti kaidah pendekatan saintifik. Pendekatan ini menurut Wijayanti (2014) 

memiliki ciri yaitu mengutamakan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, 

pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Proses pembelajaran ini 

dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kriteria ilmiah, sehingga 

pembelajaran dirancang agar siswa dapat aktif mengkonstruksi konsep, hukum, 

prinsip dan nilai-nilai ilmiah melalui tahapan (1) mengamati (untuk 

mengidentifikasikan atau menemukan masalah), (2) merumuskan masalah,        

(3) mengajukan atau merumuskan hipotesis, (4) mengumpulkan data dengan 

berbagai teknik, (5) menganalisis data, (6) menarik kesimpulan, dan                    

(7) mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip/ nilai yang “ditemukan”. 

Pembelajaran dengan pendekatan ini dapat memberikan pemahaman konsep 

kepada siswa pada berbagai kriteria konsep sebagai hasil akhir dari proses 

mengenal dan memahami materi biologi. Hasil pemahaman konsep siswa pada 

berbagai kategori konsep akan menunjukkan dan menggambarkan pola 

kemampuan berpikir konsep siswa berdasarkan kategori konsep yang ada. Pola 

kemampuan berpikir konsep ini secara langsung akan dapat memberikan 
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gambaran tentang pemahaman dan urutan pemahaman konsep siswa terhadap 

materi biologi melalui pembelajaran berbasis bioentrepreneurship kepada guru.   

SMA N 1 Padamara merupakan SMA yang terletak di Kecamatan Padamara 

Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil observasi SMA N 1 Padamara belum 

melakukan pengolahan limbah khususnya sampah organik. Sampah organik yang 

tidak terolah dapat mengganggu kenyamanan selama pembelajaran. Permasalahan 

ini dapat menjadi potensi sekolah untuk dikembangkan menjadi produk pertanian 

ramah lingkungan seperti pupuk organik dan pestisida organik. Hal tersebut 

didukung dengan kecamatan Padamara yang memiliki potensi unggulan dalam 

bidang pertanian. Berdasarkan hasil ujian tengah semester kemampuan berpikir 

konsep siswa SMA N 1 Padamara kelas X masih tergolong rendah. Berdasarkan 

pernyataan dan permasalahan tersebut, maka peneliti menetapkan judul penelitian: 

“Perbandingan Pola Kemampuan Berpikir Konsep Siswa SMA N 1 Padamara 

antara Pembelajaran Berbasis Bioentrepreneurship dengan Pembelajaran Berbasis 

Masalah melalui Pendekatan Saintifik terhadap Materi Pencemaran Lingkungan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang di atas, ditetapkan rumusan masalah dalam 

penelitian ini : 

1. Bagaimana pola kemampuan berpikir konsep siswa SMA Negeri 1 Padamara 

dengan pembelajaran berbasis bioentrepreneurship melalui pendekatan 

saintifik terhadap materi pencemaran lingkungan? 
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2. Bagaimana pola kemampuan berpikir konsep siswa SMA Negeri 1 Padamara 

dengan pembelajaran berbasis masalah melalui pendekatan saintifik terhadap 

materi pencemaran lingkungan? 

3. Bagaimana perbedaan pola kemampuan berpikir konsep siswa SMA N 1 

Padamara antara pembelajaran berbasis bioentrepreneurship dengan 

pembelajaran berbasis masalah melalui pendekatan saintifik terhadap materi 

pencemaran lingkungan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

a. Pola kemampuan berpikir konsep siswa SMA Negeri 1 Padamara melalui 

pembelajaran berbasis bioentrepreneurship pendekatan saintifik terhadap 

materi pencemaran lingkungan. 

b. Pola kemampuan berpikir konsep siswa SMA Negeri 1 Padamara melalui 

pembelajaran berbasis masalah pendekatan saintifik terhadap materi 

pencemaran lingkungan. 

c. Perbedaan pola kemampuan berpikir konsep siswa SMA Negeri 1 Padamara 

antara pembelajaran berbasis bioentrepreneurship dengan pembelajaran 

berbasis masalah pendekatan saintifik terhadap materi pencemaran 

lingkungan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat antara lain : 

a. Bagi guru  

 Membantu mengembangkan materi pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship pendekatan saintifik. 

 Membantu mengembangkan variasi strategi, pendekatan, dan model 

pembelajaran sesuai dengan pola kemampuan berpikir konsep siswa. 

 Memberikan gambaran pola kemampuan berpikir konsep siswa terhadap 

materi biologi. 

b. Bagi siswa  

 Membantu meningkatkan kemampuan berpikir konsep siswa 

 Memberikan bekal dan pengetahuan tentang dunia usaha atau wirausaha 

pada konteks aplikasi bioteknologi sederhana. 

c. Bagi sekolah  

 Mengembangkan potensi sekolah menjadi produk khas dan unggulan 

sekolah tersebut. 
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