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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pola Kemampuan Berpikir Konsep 

Pola berarti sistem atau cara kerja (Tim Penyusun Kamus Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991). Pola adalah komposit/gabungan 

dari fitur yang merupakan sifat dari sebuah objek. Fitur merupakan segala jenis 

aspek pembeda/karakteristik (Fatta, 2009). Pola dapat memberikan suatu 

gambaran atau situasi yang ditentukan tidak hanya oleh kondisi melainkan melalui 

urutan suatu kegiatan atau aksi, baik aksi mental maupun aksi mental dan aksi 

fisik (Dahar, 2011). Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengertian pola adalah suatu sistem atau cara kerja yang terdiri atas beberapa 

kategori dan tersusun secara sistematis atau runtut pula dapat menunjukkan suatu 

hubungan yang saling mendukung satu sama lain. Pola juga dapat 

menggambarkan suatu proses kegiatan yang berorientasi pada tujuan tertentu yang 

dapat mempengaruhi kondisi mental dan fisik siswa. 

Kemampuan menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa (1991) berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, 

sanggup) melakukan sesuatu. Kemampuan atau ability menurut Robbins & Judge 

(2007) berarti kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam 

suatu pekerjaan. Menurut Suleman (2014) kemampuan adalah kecakapan atau 

potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau 

merupakan hasil latihan atau praktek dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu 

yang diwujudkan melalui tindakannya. Lebih lanjut Robbins & Judge (2007) 
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menyatakan bahwa kemampuan terdiri dari 2 faktor, yaitu: (1) Kemampuan 

intelektual (intelektual ability) merupakan kemampuan melakukan aktifitas secara 

mental-berpikir, menalar, dan memecahkan masalah, (2) Kemampuan fisik 

(Physical ability) merupakan kemampuan melakukan aktivitas berdasarkan 

stamina kekuatan dan karakteristik fisik.  

Berpikir berarti meletakan hubungan antar bagian pengetahuan yang 

diperoleh siswa. Berpikir sebagai proses menentukan hubungan-hubungan secara 

bermakna antara aspek-aspek dari suatu bagian pengetahuan (Sagala, 2012). 

Berpikir dalam kajian psikologis menelaah tentang proses dan pemeliharaan suatu 

aktivitas yang berisi penggabungan berbagai gagasan. Penggabungan ini 

diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan yang diharapkan (Kuswana, 2011). 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan berpikir merupakan 

penggabungan berbagai gagasan dan proses mental manusia yang diperoleh dari 

berbagai kegiatan untuk memutuskan dan menyelesaikan masalah. Kuswana 

(2011) menjelaskan lebih lanjut bahwa kemampuan berpikir merupakan kegiatan 

terorganisasi untuk mengidentifikasi proses mental siswa. Kemampuan berpikir 

tersebut mengisyaratkan bahwa terdapat situasi belajar dan mengajar. Situasi 

belajar mengajar adalah situasi pembelajaran. Situasi belajar mengajar ini dapat 

mendorong munculnya proses mental siswa yang diinginkan oleh guru. Proses 

mental yang dihasilkan siswa diperkuat dengan penilaian oleh guru. Proses mental 

siswa dapat ditingkatkan oleh guru melalui pengembangan strategi pembelajaran. 

Pada kegiatan pembelajaran proses mental yang dihasilkan oleh siswa mencakup: 

merencanakan, mendeskripsikan, dan mengevaluasi proses berpikir dan belajar. 
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Definisi konsep menurut Rosser (Dahar, 2011) adalah suatu abstraksi 

yang mewakili satu kelas objek, kejadian, kegiatan, atau hubungan yang 

mempunyai atribut yang sama. Menurut Anderson dan Krathwohl (2010) 

pengetahuan konsep siswa mencakup konsep tentang: kategori, klasifikasi, dan 

hubungan antara dua atau lebih kategori atau klasifikasi-pengetahuan yang lebih 

kompleks dan tertata. Pengetahuan konsep siswa dapat diperoleh melalui 

pengalaman dan pengetahuannya. Pengalaman dan pengetahuan siswa diperoleh 

dari melihat, mendengar, membaca, melakukan, dan mengalami. Berdasarkan hal 

tersebut maka konsep siswa berbeda-beda. Berdasarkan perbedaan konsep siswa 

macam konsep dapat diklasifikasikan ke dalam 9 kategori konsep. Menurut 

Flavell (Dahar, 2011) kesembilan kategori konsep tersebut adalah: 

1. Atribut yang berarti setiap konsep mempunyai sejumlah ciri/tanda yang 

berbeda. Ciri/tanda tersebut misal dari morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. 

Contoh: limbah anorganik memiliki bentuk lebih padat dan susah dihancurkan 

dibandingkan limbah organik 

2. Struktur yang berarti menyangkut cara atribut-atribut atau ciri-ciri  dari sebuah 

konsep saling terkait atau tergabung. Macam konsep struktur terdiri atas 3 

macam yaitu:  

a. Konsep konjungtif adalah konsep yang mengandung dua atau  lebih sifat, 

sehingga dapat memenuhi syarat sebagai contoh konsep. Contoh: limbah 

anorganik yang memiliki ciri padat dan kenyal merupakan limbah karet. 

Sedangkan padat dan keras merupakan ciri dari kaleng. 
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b. Konsep disjungtif adalah konsep yang mengandung satu dari dua sifat 

atau lebih dari dua sifat harus ada. Contoh: limbah organik yang memiliki 

ciri padat, kenyal, dan mudah diuraikan yaitu ikan dapat dijumpai pada 

tempat pelelangan ikan. 

c. Konsep relasional adalah ciri dari konsep dapat berhubungan satu dengan 

yang lain. Contoh: limbah cair bersifat licin dapat berhubungan dengan 

pencemaran akibat limbah minyak contohnya oli. 

3. Keabstrakan yaitu konsep dapat bersifat konkret (benda nyata) atau abstrak 

dapat digeneralisasi (dijabarkan) berdasarkan gejala-gejalanya. Contoh: 

kompos merupakan jenis pupuk organik dapat berupa kompos padat maupun 

cair. Kompos merupakan hasil fermentasi bahan-bahan organik yang memiliki 

indikator menghasilkan gelembung dan bau. 

4. Keinklusifan adalah kekhususan suatu konsep. Contoh limbah berbahaya dan 

beracun (B3) bersifat khusus merupakan golongan zat yang beracun tidak 

dapat diuraikan atau didaur ulang kembali. 

5. Generalitas atau keumuman yaitu konsep dapat berbeda berdasarkan 

tingkatannya. Contoh: limbah dapat dibagi menjadi limbah organik dan 

anorganik berdasarkan zat penyusunnya. Jenis limbah yang termasuk ke dalam 

limbah anorganik yaitu logam, semi logam, maupun non logam. 

6. Ketepatan yaitu konsep memiliki aturan-aturan untuk membedakan contoh-

contoh dari noncontoh-noncontoh suatu konsep. Contoh: pencemaran air dapat 

diklasifikasikan berdasarkan jenis pencemarnya dan masing masing memiliki 

ciri/atribut berbeda. Jenis-jenis pencemaran air yaitu pencemaran air akibat 
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tumpahan minyak, pencemaran air akibat limbah industri, pencemaran air 

akibat limbah pertanian, dan pencemaran air akibat limbah rumah tangga. 

7. Kekuatan yang berarti konsep memiliki kekuatan berdasarkan jumlah orang 

yang setuju bahwa konsep itu penting disajikan atau dipelajari dan 

mengandung materi esensial. Contoh: dalam pemeliharaan dan budidaya 

tanaman diperlukan unsur hara untuk menunjang proses pertumbuhan 

tanaman. Berbagai unsur hara ini dapat dipenuhi dengan penambahan pupuk  

Ausubel mengemukakan konsep diperoleh dengan dua cara yaitu 

pembentukan/formasi konsep dan asimilasi konsep, sedangkan menurut  Gagne 

pembentukan konsep dapat disamakan dengan belajar konsep konkret (Dahar, 

2011). Pembentukan atau formasi konsep merupakan proses induktif sebagai 

bentuk belajar penemuan yang melibatkan proses-proses mental dan 

menghasilkan generalisasi ( Rahayu, 2013). Bila siswa dihadapkan pada stimulus 

lingkungan panas, maka siswa mengabstraksi sifat atau atribut tertentu yang sama 

dari berbagai stimulus. Berbeda dengan proses pembentukan konsep, proses 

asimilasi konsep bersifat deduktif. Jika siswa dihadapkan pada konsep hujan, 

maka siswa akan memberikan atribut-atribut konsep dari awal (sebelum turunnya 

hujan) sampai turunnya hujan. Contoh atribut awal misal mendung, panas 

berawan, petir, dan turun hujan (jatuhnya air). Dalam proses ini siswa mengenal 

nama konsep hujan dan atribut konsep (mendung, panas, berawan, petir, dan turun 

air). Dari kondisi tersebut siswa dapat belajar arti konsep baru dengan 

memperoleh atribut-atribut/ciri-ciri/tanda-tanda yang menjadi kriteria konsep 

contoh hujan badai. Selanjutnya siswa akan menghubungkan-hubungkan antara 
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atribut satu dengan atribut lain yaitu hujan yang disertai angin kencang, sehingga 

memunculkan gagasan relevan yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa 

(Dahar, 2011). 

Pola kemampuan berpikir konsep siswa dapat diukur melalui tes tertulis 

dalam bentuk soal tes. Tes tertulis disusun berdasarkan indikator-indikator dari 

masing-masing kategori konsep yang telah ditentukan dan dapat diukur dengan 

jelas. Bentuk soal tes yang digunakan dapat berupa soal pilihan ganda, soal essay, 

atau campuran antara soal pilihan ganda dan essay. Bentuk soal pilihan ganda 

dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir konsep siswa secara 

objektif dan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Bentuk soal essay 

dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir konsep siswa yang banyak 

bersifat konjungsi, disjungsi, relasional, keabstrakan, dan generalisasi yang 

dinyatakan oleh siswa berdasar pada kemampuan pemahaman siswa terhadap 

makna konsep, kaitan atribut konsep, dan menjabarkan konsep dalam berbagai 

tingkatan. Sehingga siswa menyatakan arti/makna masing-masing konsep yang 

berbeda-beda. Hal ini ditunjukan dari jawaban siswa saat menjelaskan, 

menguraikan, dan menyebutkan arti dari pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Pernyataan konsep siswa dinyatakan dalam bentuk jawaban dengan kata/kalimat 

siswa sendiri (Rahayu, 2013). 

2.2 Bioentrepreneurship 

Bioentrepreneurship terdiri dari kata bio dan entrepreneurship. Bio 

merupakan makhluk hidup baik tumbuhan, hewan, dan manusia, sedangkan 

entrepreneurship merupakan segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, 
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dan proses yang dilakukan oleh para entrepreneur dalam merintis, menjalankan, 

dan mengembangkan usaha (Anwar dkk., 2012).  

Biologi merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang 

makhluk hidup berupa hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Biologi 

diberikan sebagai mata pelajaran terpisah pada sekolah menengah tingkat atas 

(SMA). Mata pelajaran biologi terdiri atas berbagai materi pelajaran. Materi 

pelajaran menguraikan tentang fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, 

hukum-hukum, dan teori-teori sains (biologi) secara terintegrasi (Mutia, 2016).  

Menurut Machin (2012) kewirausahaan adalah proses menciptakan 

sesuatu yang berbeda dan bernilai, dengan mengorbankan waktu dan tenaga, serta 

keberanian menanggung resiko finansial, psikologikal serta sosial, disertai 

penerimaan imbalan keuntungan atau kepuasan pribadi. Kemampuan 

berwirausaha selama proses pembelajaran disebut dengan Entrepreneur 

intelegence (EI). EI adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan 

mengelola secara kreatif berbagai peluang maupun sumber daya di sekitarnya 

untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk. Pembelajaran bervisi 

kewirausahaan adalah pembelajaran yang menerapkan prinsip dan metodologi ke 

arah internalisasi nilai-nilai kecakapan hidup (life skill) pada siswa dalam 

mengahadapi tantangan di masyarakat (Machin, 2012). Pembelajaran 

kewirausahaan dapat diintegrasikan dengan mata pembelajaran biologi. Materi 

biologi yang dapat diintegrasikan yaitu fungi, keanekaragaman hayati, dunia 

hewan, dunia tumbuhan, ekosistem, pencemaran lingkungan, dan bioteknologi. 

Materi-materi tersebut dapat disampaikan melalui praktikum. Penerapan 
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pembelajaran berbasis kewirausahaan mencakup aplikasi-aplikasi atau proses 

biologi dengan memanfaatkan makhluk hidup. Pemanfaatan makhluk hidup ini 

menghasilkan produk-produk usaha yang dapat dipasarkan atau diperdagangkan 

(Mutia, 2016). 

Pembelajaran bioentrepreneurship meliputi beberapa tahap kegiatan 

yaitu preview, exploring, planning, producing, communicating/marketing, dan 

reflecting. Masing-masing tahapan tersebut memiliki berbagai aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa dan guru (Tabel 2.1). Aktivitas ini dapat berdampak pada 

kemampuan kognitif siswa dan mengembangkan kemampuan kompetensi guru. 

Beberapa kemampuan kognitif siswa sesuai dengan taksonomi Bloom antara lain 

mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mencipta (Anderson & Krathwol, 2010). Kemampuan kompetensi yang diperoleh 

oleh guru antara lain: pedagogik dan profesional (Menteri Pendidikan Nasional, 

2007). 

Tabel 2.1 Tahap Kegiatan Pembelajaran Bioentrepreneurship  

No Tahap Aktivitas guru 
Kemampuan 

guru 
Aktivitas siswa 

Kemampuan 

siswa 

1.  Preview Menyampaikan 

tujuan, 

memotivasi siswa 

dan 

mempersiapkan 

siswa 

Kemampuan 

profesional guru 

berupa 

penguasaan 

standar 

kompetensi dan 

kompetensi 

dasar materi 

biologi 

Menyimpulkan 

tujuan 

pembelajaran 

Mengetahui 

materi 

pencemaran 

lingkungan   

2.  Exploring Membimbing 

siswa menemukan 

berbagai bahan 

potensial dibuat 

produk 

bioentrepreneur-

ship yang bernilai 

ekonomis 

Kemampuan 

profesional guru 

berupa 

pengembangan  

materi 

pembelajaran 

secara kreatif 

Survei lapangan, 

eksplorasi, 

menemukan 

bahan yang 

potensial dibuat 

produk beserta 

alasan pemilihan 

bahan 

Memahami 

bahan 

potensial yang 

dapat dibuat 

produk 

bernilai jual 

sesuai materi 

pelajaran 

3.  Planning Membantu siswa Kemampuan Membuat rencana Mengaplikasi-
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membuat rencana 

kerja pembuatan 

produk, 

menguatkan 

inovasi produk 

pedagogik guru 

berupa 

memfasilitasi 

pengembangan 

potensi siswa 

untuk 

mengaktualisasi

kan berbagai 

potensi yang 

dimiliki 

kerja, menulis  

rencana kerja 

dalam bentuk 

diagram, 

membuat estimasi 

alat/bahan dan 

membagi tugas 

anggota 

kan 

pengetahuan 

yang dimiliki 

ke dalam 

bentuk 

rencana kerja 

pembuatan 

produk  

4.  Producing Membimbing 

kegiatan 

praktikum 

pembuatan 

produk 

Kemampuan 

pedagogik guru 

berupa 

pemahaman 

berbagai strategi 

berkomunikasi 

yang efektif 

Praktik membuat 

produk 

bioentrepreneur-

ship berdasar 

rencana kerja, 

bekerja berdasar 

prosedur, 

menenukan 

inovasi produk 

Mencipta 

produk 

bioentre-

preneurship 

berdasarkan 

rencana kerja 

yang telah 

disusun 

5.  Communic

ating/ 

marketing  

Melatih siswa 

berkomunikasi/ 

berpromosi 

Kemampuan 

pedagogik guru 

berupa 

penguasaan 

karakteristik 

siswa dari aspek 

fisik, moral 

spritual, sosial, 

kultural, 

emosional,  

Mempresentasi-

kan kelebihan 

produk yang 

dibuat 

Menganalis 

produk 

bioentre-

preneurship 

yang telah 

dibuat 

6.  Reflecting Membantu siswa 

dalam membuat 

refleksi/evaluasi 

produk 

Kemampuan 

profesional guru 

berupa 

pengembangan 

keprofesionalan 

secara 

berkelanjutan 

dengan 

melakukan 

tindakan 

reflektif untuk 

meningkatkan 

kualitas 

pembelajaran 

Membuat analisis 

keuntungan, 

merencanakan 

perbaikan produk 

dan menilai 

produk siswa lain 

Mengevaluasi 

proses 

pembuatan 

produk 

berdasarkan 

kriteria 

keberhasilan 

pembuatan 

produk 

Sumber: Machin (2012) dan Anderson & Krathwol (2010) 

Berdasarkan tabel di atas dapat menunjukan pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship memberikan inovasi baru dengan melihat potensi-potensi 

yang dimiliki dari masing-masing materi biologi untuk dikembangkan ke dalam 

dunia kewirausahaan. Menurut Machin (2012) dan Tumisem (2016) terdapat 
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kelebihan dan kelemahan pembelajaran berbasis bioentrepreneurship yang dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kelebihan Pembelajaran Berbasis Bioentrepreneurship 

a. Peningkatan kemampuan berpikir kognitif (mengingat, memahami, 

mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta), psikomotor 

(menirukan, memanipulasi, pengalamiahan, dan artikulasi), dan afektif 

(menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan menghayati). Kemampuan 

kognitif siswa akan meningkat terutama pada kategori mencipta (C6). 

Kategori mencipta (C6) meningkat dikarenakan pada pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship akan membiasakan siswa untuk menciptakan kreasi dan 

inovasi dalam berwirausaha untuk produk yang bernilai jual, sehingga siswa 

telah berpikir kreatif dan inovatif untuk membuka peluang usaha. Di dalam 

pembelajaran bioentrepreneurship terdapat serangkaian kegiatan produksi 

yang memiliki beberapa tahap: persiapan alat dan bahan, mengolah bahan, 

proses pembuatan produk (fermentasi), dan pengemasan. Di dalam kegiatan 

produksi siswa menggunakan keterampilan-keterampilan yang antara lain 

menirukan, memanipulasi, pengalamiahan, dan artikulasi dalam setiap 

produksi, sehingga kemampuan psikomotor siswa juga akan meningkat. Selain 

peningkatan kemampuan kognitif dan psikomotor kemampuan afektif juga 

dapat meningkat. Peningkatan kemampuan afektif dikarenakan di dalam 

kegiatan pembelajaran bioentrepreneurship siswa menerapkan beberapa sikap 

yang sesuai antara lain: menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan 

menghayati. 
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b. Menumbuhkan minat berwirausaha. Di dalam pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship terdapat latihan dan pendidikan kewirausahaan yang 

terintegrasi dengan materi biologi. Latihan dan pendidikan kewirausahaan 

tersebut dapat memunculkan minat berwirausaha siswa. 

c. Mengembangkan potensi lokal yang ada di sekolah ataupun di sekitar 

lingkungan sekolah. Pembelajaran berbasis bioentrepreneurship merupakan 

pembelajaran yang mengintegrasikan materi biologi dengan kewirausahaan. 

Di dalam pembelajaran berbasis bioentrepreneurship siswa memanfaatkan 

sumber daya yang ada di sekolah maupun di sekitar lingkungan sekolah misal 

limbah organik, jagung, dan singkong. Sumber daya tersebut diolah sesuai 

dengan materi biologi yang diajarkan menjadi produk unggulan misal 

pestisida dan pupuk organik, gula jagung, dan gula singkong.  

d. Peningkatan keterampilan dalam pembuatan produk unggulan, dan 

memberikan nilai tambah bagi sekolah dengan keunggulan produk yang 

dibuat. Peningkatan keterampilan dapat terjadi melalui pengalaman dan 

pengetahuan membuat produk unggulan yang diperoleh siswa selama proses 

pembelajaran berbasis bioentrepreneurship. Nilai tambah bagi sekolah yaitu 

sebagai produk unggulan atau ciri khas sekolah yang memiliki nilai jual.  

 

2. Kelemahan Pembelajaran Bioentrepreneurship 

a. Tidak semua materi pelajaran dalam mata pelajaran biologi dapat 

menggunakan pembelajaran berbasis bioentrepreneurship, contoh: virus, 

biologi sel, genetika, sistem gerak, anatomi dan fisiologi manusia, struktur 

tumbuhan dan hewan, serta evolusi.  
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b. Pelaksanaan pembelajaran bioentrepreneurship untuk setiap materi pelajaran 

memerlukan beberapa kali pertemuan. Pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship terdiri atas beberapa tahap yaitu preview, exploring, 

planning, producing, communicating/marketing, dan reflecting. Tahap 

producing setiap produk memiliki waktu yang berbeda-beda, sehingga waktu 

pertemuan untuk setiap materi pelajaran dapat memerlukan waktu yang lama 

tergantung produk yang akan dibuat. Contoh: untuk proses pembuatan minyak 

VCO memerlukan waktu 2 hari, sedangkan proses pembuatan pupuk organik 

dapat memerlukan waktu 2-3 minggu. 

c. Pembelajaran bioentrepreneurship terbatas pada keterampilan yang dapat 

dikembangkan untuk memulai usaha produktif. 

2.3 Pembelajaran Berbasis Masalah 

Menurut Arifin (2010) pembelajaran berbasis masalah adalah kegiatan 

pembelajaran yang berpusat pada masalah. Berpusat artinya tema, unit materi, 

dan/atau sebagai fokus utama. Afcariono (2008) dan Trianto (2007) menjelaskan 

pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang membantu 

siswa menemukan masalah dari suatu peristiwa yang nyata. Siswa mengumpulkan 

informasi untuk mengambil satu keputusan penyelesaian masalah secara ilmiah. 

Hasil dari penyelesaian masalah kemudian akan dipresentasikan dalam bentuk 

unjuk kerja.  

Arends (2008) menjelaskan peran guru dalam pembelajaran berbasis 

masalah adalah memberikan berbagai masalah autentik, memfasilitasi 

penyelidikan siswa, dan mendukung pembelajaran siswa. Menurut Arifin (2010) 
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pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berpikir, mengembangkan kemampuan 

menyelesaikan masalah, meningkatkan keterampilan intelektual, dan melatih 

siswa lebih mandiri.  

Pembelajaran berbasis masalah memiliki 5 tahap kegiatan pembelajaran 

(Tabel 2.2). Pembelajaran berbasis masalah dilakukan dalam bentuk kelompok-

kelompok belajar. Kelompok belajar dibentuk untuk mendorong penyelidikan dan 

kemampuan berdiskusi siswa, sehinggga dapat mengembangkan keterampilan 

berpikir siswa (berpikir kritis, kreatif, dan analitis/evaluatif) dan keterampilan 

sosial siswa (keterampilan berkomunikasi/berdialog dan berdiskusi) (Arends, 

2008). 

Tabel 2.2 Tahap Kegiatan Pembelajaran Berbasis Masalah  

No Tahap Aktivitas Guru 
Kemampuan 

guru 

Aktivitas 

Siswa 

Kemampuan 

siswa 

1.  Memberikan 

orientasi tentang 

permasalahan 

kepada siswa 

Guru membahas 

tujuan 

pembelajaran, 

mendeskripsikan 

berbagai 

kebutuhan, dan 

memotivasi siwa 

untuk terlibat 

dalam kegiatan 

mengatasi 

masalah 

Kemampuan 

profesional 

guru berupa 

penguasaan 

standar 

kompetensi 

dan 

kompetensi 

dasar materi 

biologi 

Menyimpul-

kan tujuan 

pembelajaran 

Mengetahui 

materi 

pencemaran 

lingkungan 

2.  Mengorganisasi

kan siswa untuk 

melakukan 

kegiatan 

Guru membantu 

siswa untuk 

mendefinisikan 

dan 

mengorganisasi-

kan tugas-tugas 

belajar yang 

terkait dengan 

permasalahannya. 

Kemampuan 

profesiomal 

guru berupa 

pengembang-

an materi 

pembelajaran 

secara kreatif 

Siswa 

mendefinisi-

kan tugas-

tugas belajar 

secara 

berkelompok 

maupun 

individu 

Meng-

klasifikasikan 

jenis 

pencemaran 

lingkungan 

yang ada di 

sekitar sekolah 

3.  Membantu 

investigasi 

mandiri dan 

kelompok 

Guru mendorong 

siswa untuk 

mendapatkan 

informasi yang 

tepat, 

melaksanakan 

Kemampuan 

pedagogik 

guru berupa 

memfasilitasi 

pengembanga

n potensi 

Siswa 

melakukan 

diskusi dengan 

siswa lain 

mengenai 

permasalahan 

Mengaplikasik

an 

pengetahuan 

yang dimiliki 

untuk 

menyelesai-
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ekperimen, dan 

mencari 

penjelasan dan 

solusi 

siswa untuk 

meng-

aktualisasikan 

berbagai 

potensi yang 

dimiliki 

yang 

disampaikan 

guru 

kan masalah 

4.  Mengembang-

kan dan 

mempresentasik

an hasil 

Guru membantu 

siswa dalam 

merencanakan 

dan menyiapkan 

laporan dan 

membantu mereka 

untuk 

menyampaikan 

kepada orang lain 

Kemampuan 

pedagogik 

guru berupa 

penguasaan 

karakteristik 

siswa dari 

aspek fisik, 

moral spritual, 

sosial, 

kultural, 

emosional, 

dan intelektual 

Siswa 

menyusun 

laporan 

sebagai hasil 

dari diskusi 

pemecahan 

masalah 

Meng-analisis 

hasil diskusi 

penyelesaian 

masalah dari 

kelompok lain 

5.  Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

proses 

mengatasi 

masalah 

Guru membantu 

siswa untuk 

melakukan 

refleksi terhadap 

investigasinya dan 

proses yang siswa 

gunakan 

Kemampuan 

profesional 

guru berupa 

pengembang-

an 

keprofesional-

an secara 

berkelanjutan 

dengan 

melakukan 

tindakan 

reflektif untuk 

meningkatkan 

kualitas 

pembelajaran 

Siswa mem-

presentasikan 

hasil diskusi  

Mengevaluasi 

hasil 

penyelesaian 

masalah 

Sumber : Arends (2007) dan Anderson & Krathwohl (2010) 

 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran yang diawali dengan menghadapkan siswa pada masalah. Siswa 

menyelesaikan masalah dengan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki 

berupa konsep-konsep yang ada dan yang telah dipahami (Abdullah & Suratno, 

2015). Pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa kelebihan dan 

kelemahan yang menurut Arifin (2010) mencakup: 
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1. Kelebihan Pembelajaran Berbasis Masalah  

a. Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan oleh guru. Pemahaman 

konsep muncul karena siswa secara mandiri menemukan konsep melalui 

kegiatan menyelesaikan/memecahkan masalah yang dihadapi. 

b. Melibatkan siswa secara aktif memecahkan masalah dengan keterampilan 

berpikir yang lebih tinggi.  

c. Pengetahuan tertanam dalam ingatan siswa berdasarkan skema yang 

dimiliki siswa, sehingga pembelajaran lebih bermakna. 

d. Siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah-masalah 

yang diselesaikan berkaitan dengan kehidupan nyata yang ada di sekolah 

dan di daerah sekitar sekolah. 

e. Proses pembelajaran berbasis masalah dapat membiasakan kemampuan 

siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Kemampuan yang 

dimiliki siswa dapat digunakan untuk menghadapi permasalahan yang 

ditemui dalam kehidupan sehari-hari. 

f. Mengembangkan kemampuan berpikir siswa dalam menerima 

pengetahuan baru. 

 

2. Kelemahan Pembelajaran Berbasis Masalah  

a. Memerlukan keterampilan dan kemampuan guru untuk menemukan suatu 

masalah. Masalah ditentukan berdasarkan tingkat berpikir, serta 

pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa. 

b. Proses belajar pada pembelajaran berbasis masalah membutuhkan waktu 

yang cukup lama. 
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c. Dapat mengubah kebiasaan siswa dari belajar mendengarkan dan 

menerima informasi menjadi belajar dengan banyak berpikir 

memecahkan masalah. 

2.4 Pendekatan Saintifik 

Menurut Machin (2014) pembelajaran melalui pendekatan saintifik 

adalah proses pembelajaran yang di dalamnya siswa secara aktif mengkonstruksi 

konsep, hukum atau prinsip. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki 

beberapa tahap kegiatan. Tahapan tersebut yaitu mengamati (mengidentifikasi 

atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, 

menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

ditemukan. Menurut Maryani (2015) pendekatan saintifik dimaksudkan untuk 

memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal dan memahami berbagai 

materi menggunakan pendekatan ilmiah.  

Tujuan dari pembelajaran saintifik menurut Machin (2014), yaitu: 

1. Meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

2. Membentuk kemampuan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah secara 

sistematik 

3. Terciptanya kondisi pembelajaran yang dapat memberikan pemahaman siswa 

bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan 

4. Meningkatkan hasil belajar siswa 

5. Melatih siswa untuk mengkomunikasikan ide khususnya yang tertuang dalam 

bentuk artikel ilmiah. 
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6. Mengembangkan karakter siswa antara lain: disiplin, kreatif, mandiri, rasa 

ingin tahu, komunikatif, dan bertanggung jawab. 

Pendekatan saintifik di dalamnya terdapat beberapa dimensi sebagai ciri 

utama yaitu dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan 

penjelasan tentang suatu kebenaran. Masing-masing dimensi tertuang pada setiap 

langkah pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, 

menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Dengan demikian proses pembelajaran 

didasarkan pada nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah (Majid, 2014). 

Maryani (2015) mengemukakan penerapan pendekatan saintifik memiliki 

karakteristik khusus sebagai berikut: 

a. Objektif, artinya pembelajaran senantiasa dilakukan atas objek (fakta, konsep, 

prinsip, dan hukum) dan membiasakan siswa memberikan penilaian secara 

objektif terhadap objek tersebut. 

b. Faktual, artinya pembelajaran senantiasa dilakukan berdasarkan masalah-

masalah faktual yang terjadi di sekolah dan/atau di daerah sekitar sekolah, 

sehingga siswa terbiasa untuk menemukan fakta yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

c. Sistematis, artinya pembelajaran dilakukan atas tahapan belajar yang runtut.  

d. Bermetode, artinya dilaksanakan berdasarkan metode pembelajaran ilmiah 

tertentu yang sudah teruji keefektifan metode tersebut. 

e. Cermat dan tepat, artinya pembelajaran dilakukan untuk membina kecermatan 

dan ketepatan siswa dalam mengkaji sebuah fenomena atau objek belajar 

tertentu (fakta, konsep, prinsip, dan hukum). 
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f. Logis, artinya pembelajaran senantiasa mengangkat materi yang sesuai dengan 

logika atau benar menurut penalaran (masuk akal). 

g. Aktual, yakni bahwa pembelajaran senantiasa melibatkan konteks kehidupan 

siswa yang terbaru/ada sebagai sumber belajar yang bermakna. 

h. Disinterested, artinya pembelajaran dilakukan dengan tidak memihak 

keinginan pribadi guru melainkan benar-benar didasarkan pada pencapaian 

belajar siswa yang sebenarnya. 

i. Unsupported opinion, artinya pembelajaran tidak dilakukan untuk 

menumbuhkan pendapat atau opini yang tidak disertai bukti-bukti nyata 

berdasarkan literatur dan penelitian sebelumnya. 

j. Verifikatif (dapat diperbaharui) artinya pendekatan saintifik dapat dianggap 

efektif untuk saat ini atau mungkin tidak efektif di masa depan, apabila 

ditemukan bukti-bukti baru yang membuktikan pendekatan lain yang lebih 

efektif. 
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