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Abstrak

Pembelajaran biologi materi evolusi bagi siswa kelas XII SMA Negeri I Glenmore Kabupaten

Banyuwangi banyak mengalami kendala. Modul yang ada masih mengacu pada buku paket

dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sedangkan guru harus mengajar dengan

pendekatan saintifik yang mengacu pada kurikulum 2013. Fakta di lapangan menunjukkan

bahwa buku yang beredar belum sesuai dengan isikurikulum 2013 yang berbasis pada

pendekatan saintifik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan guru

pengampu mata pelajaran biologi khususnya materi evolusi dengan modul untuk pembelajaran

jenjang SMA di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan pada fakta yang ditemukan di SMAN 1

Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Pengambilan data dilakukan dengan metode sampling.

Sebanyak 9 orang guru biologi dari 17 SMA di Banyuwangi menjadi responden. Hasil analisis

dari pernyataan responden diperoleh informasi bahwa modul yang digunakan belum lengkap

(67%), materinya bersifat abstrak (33%), ditemukan adanya miskonsepsi (44%), dan ditemukan

sitematika penyajian materi yang tidak runut (22%). Rencana pelaksanaan pembelajaran yang

digunakan oleh guru 67% berasal dari pelatihan, metode mengajar yang digunakan sebesar

44% adalah metode ceramah, dan 87% guru membutuhkan modul evolusi. Dari analisis data

ini diperlukan pengembangan modul evolusi dengan pendekatan saintifik menggunakan model

think, talk, write yang diharapkan mampu melengkapi keterbatasan pada modul yang tersedia.

Kata kunci—modelthink, talk, write (TTW), modul evolusi, pendekatan saintifik

PENDAHULUAN

Pembelajaran biologi pada materi evolusi bagi siswa kelas XII SMAN I Glenmore

Kabupaten Banyuwangi mengalami kendala. Berdasarkan wawancara dengan guru pengampu

mata pelajaran biologi kelas XII yang sudah mengajar selama 14 tahun di SMA tersebut, dari

tahun ke tahun jumlah siswa yang mencapai batas minimal ketuntasan kurang dari 80% dengan

kriteria ketuntasan minimal 75. Kendala tersebut disebabkan karena bahan ajar yang digunakan

dalam pembelajaran evolusi masih kurang memadai. Bahan ajar evolusi yang digunakan berupa

buku paket dan LKS yang mengacu pada (KTSP). Belum tersedia bahan ajar berupa modul

dengan pendekatan saintifik yang mengacu pada Kurikulum 2013. Modul tersebut digunakan

untuk melengkapi bahan acuan yang sudah ada, memuat materi sesuai dengan standar

kompetensi, dan memuat lembar kerja siswa yang mengaplikasikan konsep evolusi.

Kurikulum 2013 merupakan hasil pengembangan dari kurikulum pendidikan sebelumnya

di Indonesia seperti KBK dan KTSP. Kurikulum 2013 bertujuan untuk  mengembangkan

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan terbentuknya insan

Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, ketrampilan,

dan pengetahuan yang terintegrasi [1].
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Kurikulum 2013 diberlakukan untuk mengantisipasi kebutuhan pada Abad 21 yang

mempunyai ciri-ciri utama pesatnya informasi, komputasi, otomasi dan komunikasi. Sebagai

antisipasi pesatnya informasi, pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari

tahu dari berbagai sumber, baik media cetak, internet, maupun lingkungan sekitar. Sebagai

pengimbang era komputasi, pembelajaran diarahkan agar mampu merumuskan pemecahan

permasalahan yang terjadi sehari-hari. Sebagai pesaing otomasi, pembelajaran diarahkan untuk

melatih berfikir analitis dan mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Sebagai sarana

berkomunikasi yang baik dan lancar, pembelajaran menekankan pada pentingnya kerjasama dan

kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan [2,1].

Kurikulum 2013 menekankan pada proses pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena

yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu yang mendukung kreatifitas peserta

didik. Kreatifitas tersebut dapat diperoleh melalui aktifasi antara kemampuan personal dan

interpersonal peserta didik dengan pendekatan saintifik (scientific approach). Pengembangan

kemampuan personal peserta didik dilatih dengan proses mengamati (observing), menanya

(questioning), mencoba (experimenting), dan menalar (associating). Pengembangan

kemampuan interpersonal peserta didik dilatih dengan membentuk jejaring dan berkomunikasi

(networking and communicating)[3].

Penggunaan pendekatan saintifik memberi pengaruh yang positif bagi pembelajaran

dibuktikan dengan berbagai penelitian antara lain: pendekatan saintifik membantu menanamkan

karakter dan konservasi materi tumbuhan pada peserta didik kelas XI IPA SMAN 1 Dempet [4],

pendekatan saintifik membantu meningkatkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan proses pada

peserta didik kelas X MIA SMAN 3 Malang, pendekatan saintifik membantu meningkatkan

hasil belajar biologi dan ketrampilan proses pada peserta didik kelas MA Mu’allimat NW

Pancor Selong Lombok [5], dan pendekatan saintifik membantu meningkatkan karakter rasa

ingin tahu dan prestasi belajar pada peserta didik kelas X MIA 3 SMAN 6 Malang [6].

Penggunaan model think, talk, write memberi pengaruh bagi pembelajaran berdasarkan

pada beberapa penelitian antara lain: model think, talk, write meningkatkan kemampuan

menulis rangkuman dan pemahaman matematis pada peserta didik kelas XII SMAN 7 Kota

Cirebon [7], model think, talk, write berpengaruh terhadap kemampuan peserta didik kelas X

SMA dalam memecahkan masalah [8], model think, talk, write mampu meningkatkan karakter

dan hasil belajar peserta didik kelas VII SMPN 2 Kalisat [9], dan model think, talk, write

meningkatkan hasil belajar siswa kelas X SMAN 1 Bululawang pada pelajaran Geografi [10].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan guru pengampu mata pelajaran

biologi khususnya materi evolusi dalam penggunaan modul dengan pendekatan saintifik dan

model think, talk, write yang sesuai dengan Kurikulum 2013 untuk pembelajaran jenjang SMA

kelas XII IPA di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan pada kondisi nyata pembelajaran di

SMAN 1 Glenmore.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan metode purposive

sampling. Penelitian dilakukan 23 Januari 2016 pada pertemuan MGMP guru pengampu mata

pelajaran Biologi tingkat SMA baik negeri maupun swasta se kabupaten Banyuwangi. Subjek

penelitian merupakan guru pengampu kelas XII IPA yang mengajarkan materi evolusi.

Sebanyak 9 orang guru biologi dari 17 SMA di Banyuwangi menjadi responden.

Pengumpulan data menggunakan lembar angket. Responden diberi angket yang terdiri dari

pertanyaan isian serta terdiri dari berbagi topik pembelajaran evolusi, antara lain: bahan ajar

yang digunakan dan karakteristiknya, RPP, model pembelajaran, ketuntasan siswa, dan

kebutuhan modul pembelajaran sebagai acuan yang melengkapi sumber ajar yang sudah

digunakan. Data yang diperoleh dipersentase kemudian diolah dalam bentuk matriks analisis

kebutuhan guru.

Topik yang menjadi pertanyaan dalam angket analisis kebutuhan guru terhadap modul

pembelajaran evolusi dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 1. Topik Pertanyaan dalam Angket Analisis Kebutuhan Guru pada Modul Evolusi

No Topik Angket Daftar Pertanyaan

1 Karakteristik bahan ajar yang

digunakan
• Bagaimana karakteristik bahan ajar yang digunakan

oleh Bapak/Ibu Guru untuk mengajar materi evolusi ?

• Bagian mana dari bahan ajar yang Bapak/Ibu Guru

gunakan dirasa menimbulkan kendala ?

2 Pembuatan RPP • Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang Bapak/Ibu

Guru gunakan merupakan.........

3 Model pembelajaran yang

digunakan
• Metode mengajar apakah yang sering Bapak/Ibu Guru

gunakan untuk mengajar materi evolusi ?

4 Ketuntasan siswa • Dari tahun ke tahun, berapa banyak siswa yang tuntas

dalam pembelajaran evolusi ?

5 Kebutuhan modul evolusi

sesuai dengan Kurikulum

2013

• Menurut pendapat Bapak/Ibu Guru, apakah

diperlukan modul evolusi untuk membantu

meningkatkan pemahaman siswa pada materi

evolusi?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil isian angket yang diperoleh dari responden terkait dengan analisis kebutuhan guru

akan modul pembelajaran evolusi bagi guru pengampu mata pelajaran biologi khususnya materi

evolusi kelas XII tingkat SMA di Kabupaten Banyuwangi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Matriks Hasil Angket Analisis Kebutuhan Guru pada Modul Evolusi

No Topik Angket Persentase

1 Bahan ajar yang digunakan belum lengkap 67%

2 Materi evolusi dalam bahan ajar yang digunakan masih bersifat

abstrak

33%

3 Terdapat miskonsepsi pada isi materi 44%

4 Sitematika penyajian materi tidak runut 22%

5 Rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan berasal dari

pelatihan

67%

6 Metode yang digunakan selama pembelajaran adalah metode

ceramah

44%

7 Kebutuhan terhadap modul evolusi sesuai dengan Kurikulum

2013

89%

Berdasarkan data yang diperoleh dari para responden, kebutuhan guru pengampu mata

pelajaran biologi materi evolusi memerlukan modul pembelajaran. Modul adalah bahan ajar

cetak yang dikemas secara utuh dan sistematis memuat seperangkat pengalaman belajar yang

terencana dan didesain untuk membantu peserta didik belajar secara mandiri. Modul menjadi

pilihan utama responden pada penelitian ini karena modul memiliki karakteristik sebagai

berikut:

1) Self instruction, memenuhi modul memungkinkan peserta didik mampu belajar secara

mandiri karena modul harus memuat tujuan pembelajaran yang jelas, materinya spesifik,

menghadirkan ilustrasi, memuat soal latihan dan tugas, bersifat kontekstual, bahasa yang

digunakan sederhana, terdapat rangkuman dan instrumen penilaian, serta terdapat refleksi

dan referensi.

2) Self contained, seluruh materi pembelajaran termuat dalam modul dengan tujuan agar

peserta didik mampu mempelajari materi secara tuntas.

3) Stand alone, modul tidak tergantung pada bahan ajar atau media lain sehingga peserta didik

tidak harus menggunakannya dengan bahan acuan lainnya.
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4) Adaptive,modul mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

5) User frienly, setiap instruksi dan informasi dalam modul mudah dimengerti oleh peserta

didik.belajaran [11].

Modul dalam pembelajaran memberi pengaruh baik bagi guru maupun murid. Bagi

guru, modul berperan sebagai bahan ajar yang bisa disesuaikan dengan tuntutan kurikulum.

Guru tidak lagi tergantung pada buku acuan yang sering sukar diperoleh. Modul membantu

memperkaya pengetahuan dan pengalaman guru dalam membuat bahan ajar serta sebagai

wahana membangun komunikasi yang efektif dengan peserta didik. Bagi peserta didik, modul

membuat pembelajaran lebih menarik, mudah, dan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk

belajar secara mandiri serta mengurangi ketergantungan kepada guru [12].

Pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang berbasis

proses keilmuan menggunakan beberapa model pembelajaran kontekstual. Pendekatan saintifik

pada umumnya melibatkan observasi untuk merumuskan hipotesis dan mengumpulkan data.

Pendekatan saintifik yang tidak berdasarkan pada eksperimen tertentu dapat diganti dengan

kegiatan memperoleh informasi dari berbagai sumber, salah satunya berupa modul. Tahapan

aktivitas belajar dengan metode saintifik tidak harus mengikuti prosedur yang baku, tetapi

disesuaikan dengan pengetahuan yang hendak dipelajari [2].

Modul dengan pendekatan saintifik menyajikan sistematika materi yang menuntut

peserta didik dalam mengikuti langkah-langkah dalam metode ilmiah yang disebut dengan 5M,

yaitu: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, mengasosiasi, dan

mengkomunikasikan. Langkah pembelajaran saintifik disajikan dalam tabel berikut [13].

Tabel 3. Langkah Pembelajaran Saintifik

Langkah Pembelajaran Deskripsi Kegiatan

Mengamati (observing) mengamati dengan indra (membaca, mendengar, menyimak,

melihat, dan menonton) dengan atau tanpa alat

Menanya (questioning) membuat dan mengajukan

pertanyaan, berdiskusi tentang informasi utama dan tambahan, atau

sebagai klarifikasi.

Mengumpulkan

informasi/

Mencoba(experimenting)

mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru,

melakukan eksperimen, membaca referensi, mengumpulkan data

melalui angket, wawancara, memodifikasi/ mengembangkan

Menalar/Mengasosiasi

(associating)

mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, menganalisis data

dalam bentuk kategori, mengasosiasi fenomena/informasi untuk

menemukan  suatu pola, dan menyimpulkan.

Mengomunikasikan

(communicating)

menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, grafik; menyusun

laporan tertulis; dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan

kesimpulan

Model think, talk, write merupakan model pembelajaran yang dibangun berdasarkan

kemampuan berfikir, berbicara, dan menulis. Model think, talk, write menjadi model yang

mampu menguatkan pendekatan Saintifik karena model tersebut terdiri dari tiga tahap proses

belajar yang memaksimalkan kemampuan alami pada diri peserta didik. Pada proses think,

peserta didik memikirkan ide-ide selama tahap pengamatan(observing) untuk mempertinggi

pengetahuan dan meningkatkan keterampilan berpikir. Pada proses talk, peserta didik mampu

mengutarakan pertanyaan (questioning)yang bersifat faktual, konseptual, prosedural, dan

hipotetik. Pada proses write, peserta didik menulis hasil pengumpulan data selama

experimenting, menuliskan fakta/konsep/teori yang dihasilkan beserta menyintesis

kesimpulan(associating), dan yang terakhir adalah menyajikan hasil kajian(communicating)

[14].
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SIMPULAN

Pengembangan modul evolusi dengan pendekatan saintifik menggunakan model think, talk,

write diharapkan mampu melengkapi bahan ajar yang sudah digunakan dalam pembelajaran di

SMAN 1 Glenmore pada khususnya dan SMA baik negeri maupun swasta di Kabupaten

Banyuwangi sehingga peserta didik kelas XII IPA SMA mendapat tambahan referensi yang

akan memperkaya pengetahuan dan keterampilannya serta membentuk sikap sesuai dengan

kompetensi yang sudah ditentukan pada Kurikulum 2013.

SARAN

Analisis kebutuhan modul evolusi ini diharapkan mampu menjadi model analisis kebutuhan

untuk mengembangkan berbagai modul bagi materi-materi yang lain dengan tujuan untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas yang mampu berkontribusi terhadap peningkatan

kompetensi peserta didik sekaligus meningkatkan profesionalitas guru.
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