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PEMBELAJARAN IPA MELALUI INQUIRY-BASED LIFE-CYCLE THINKING PROJECT DALAM
MENGEMBANGKAN LITERASI SAINS

Putri Anjarsari
Program Studi Pendidikan IPA, FMIPA UNY, Yogyakarta 55281

Email: putri_anjarsari@uny.ac.id

Abstrak

Kurikulum 2013 mengamanatkan untuk melakukan pembelajaran IPA melalui pendekatan ilmiah (scientific
approach) meliputi kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membuat jejaring. Salah satu
model pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan tersebut adalah pembelajaran berbasis proyek.
Melalui model ini, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing
peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek (materi).
Berdasarkan karakteristiknya, model pembelajaran ini dapat dikombinasikan dengan mengangkat isu-isu
sosial dan alam yang berkembang (socio-scientific issue) melalui life-cycle thinking (cara berpikir siklus
hidup) untuk mengembangkan kemampuan literasi sains peserta didik yang berguna untuk keberlanjutan
pembangunan (sustainability development). Makalah ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan
gambaran khususnya bagi para pendidik dan calon pendidik IPA tentang inquiry-based life-cycle thinking
project sebagai alternatif untuk mengembangkan literasi sains. Dalam artikel ini dikaji beberapa hal antara
lain tentang pembelajaran IPA melalui inquiry-based life-cycle thinking project beserta beberapa hasil
penelitian terkait, serta implikasi model tersebut dalam pengembangan literasi sains.

Kata kunci: pembelajaran IPA, inquiry, life cycle thinking project, literasi sains.

PENDAHULUAN
Pembelajaran IPA melalui teknik, strategi,

pendekatan, dan model pembelajaran tertentu
berfungsi untuk mencapai tujuan yang diinginkan
sesuai dengan karakteristik teknik, strategi,
pendekatan, dan model pembelajaran yang
digunakan. Tujuan pembelajaran IPA sesuai
kurikulum 2013 adalah untuk mengembangkan
pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta
didik melalui pendekatan scientific. Proses
pembelajaran yang dilakukan menyentuh tiga
ranah agar peserta didik “tahu mengapa” (ranah
sikap), “tahu apa” (ranah pengetahuan), dan
“tahu bagaimana” (ranah keterampilan).

Kecenderungan pembelajaran IPA saat ini
sudah mulai menerapkan keterampilan proses
dan sikap. Hal ini diperkuat dengan munculnya
Kompetensi Inti (KI) dalam kurikulum 2013 yang
mengarahkan pendidik supaya membekali
peserta didik dengan kompetensi inti sikap,
pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga

ranah tersebut diajarkan melalui
pendekatan ilmiah. Sikap, pengetahuan, dan
keterampilan sangat penting sebagai bekal
peserta didik menghadapi tantangan abad 21
yang dari tahun ke tahun semakin berat.
Selain adanya tantangan abad 21, beberapa
permasalahan terkait isu-isu lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi perlu diselesaikan. Oleh
karena itu, diperlukan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang handal supaya dapat memberikan
solusi terhadap permasalahan tersebut, yaitu
SDM yang memiliki literasi sains. Literasi sains
dapat dikembangkan melalui pembelajaran
dengan pendekatan ilmiah.

Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran
dapat diajarkan melalui model pembelajaran
berbasis proyek (Project Based Learning) .
Project Based Learning (PjBL) tidak hanya
mengajarkan kemandirian dan keterampilan
berpikir tingkat tinggi, melainkan juga
membekali peserta didik untuk peduli dan
dapat menyelesaikan permasalahan di
lingkungan sekitar. Hal itu dapat dilakukan
dengan cara mengkombinasikan pembelajaran
berbasis proyek dengan mengangkat isu-isu
sosial dan alam (socio scientific issue) untuk
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diselesaikan melalui proyek. Isu-isu tersebut
dapat diperoleh melalui cara berpikir siklus
hidup (life cycle thinking). Cara berpikir siklus
hidup adalah suatu cara berpikir siklus yang
digunakan untuk memahami sistem kompleks,
hubungan antar sistem tersebut, dan dampak
yang ditimbulkan sehingga dapat diambil
keputusan yang lebih baik dari segi ekonomi,
lingkungan, maupun sosial. Sebagai contoh
peserta didik diminta melihat siklus hidup
suatu produk tertentu dari proses produksi
hingga menjadi produk yang telah terpakai.
Isu-isu biasanya muncul ketika produk selesai
dipakai, yaitu penumpukan sampah. Melalui
cara berpikir siklus tersebut peserta didik
belajar konsep IPA mengenai karakteristik zat,
keterkaitan sifat bahan dan pemanfaatannya
dalam kehidupan sehari-hari serta perubahan
fisika dan kimia suatu produk hingga cara
mendaur ulang sampah produk untuk
dijadikan barang yang lebih bernilai tinggi.

Pembelajaran seperti yang dijelaskan
sebelumnya merupakan pembelajaran inquiry-
based life-cycle thinking project. Pembelajaran
ini cocok diterapkan di dalam kurikulum 2013
karena sesuai dengan pendekatan ilmiah.
Selain itu, Kompetensi Dasar (KD) baru yang
muncul dalam kurikulum 2013 erat kaitannya
dengan life-cycle thinking, yaitu misalnya KD
3.3 kelas VIII tentang “mendeskripsikan
keterkaitan sifat bahan dan pemanfaatannya
dalam kehidupan sehari-hari serta pengaruh
pemanfaatan tertentu terhadap kesehatan
manusia” dan KD 4.9 tentang menyajikan data
dan informasi tentang proses dan produk
teknologi yang tidak merusak lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konsep Pembelajaran IPA

IPA merupakan ilmu yang
mempelajari tentang alam. IPA dipandang
sebagai aktivitas manusia yang menyusun
alat intelektual manusia. Carin & Sund
(1989) menyatakan bahwa “science is a
human activity that has evolved as an
intellectual tool to facilitate describing and
ordering the environment”. IPA merupakan
aktivitas manusia yang berkembang sebagai
alat intelektual untuk memfasilitasi
penggambaran dan penataan alam.
Sedangkan Neuman (1993) mendefiniskan
IPA dengan menekankan pada kata ‘what’

dan ‘how’. ‘What’ menunjukkan bahwa
“science is knowledge about the universe in
which we exist–its substance and its
workings”, sedangkan ‘How’ menunjukkan
“science is the mechanisms used to help
humans construct that knowledge”. IPA
merupakan pengetahuan tentang “what”
dan “How” ‘Apa’ menjelaskan IPA sebagai
pengetahuan tentang alam, di dalamnya
terdapat zat-zat yang bekerja dalam suatu
sistem. Misalnya, atom-atom dalam suatu
unsur/senyawa saling berikatan kimia.
‘Bagaimana’, menjelaskan IPA sebagai
mekanisme yang berguna membantu
manusia untuk mengkonstruksi
pengetahuannya.

IPA dipandang sebagai kegiatan
mempelajari alam dan body of knowledge.
Chiapetta & Koballa (2010) menyatakan
bahwa “science is the study of nature in an
attempt to understand it and to form an
organized body of knowledge that has
predictive power and application in society”.
IPA yaitu salah satu cabang dari
pengetahuan yang mempunyai kekuatan
prediksi dan digunakan pada masyarakat.
Dalam konteks ‘melek IPA’ (scientific
literacy), Chiapetta & Koballa (2010)
membagi empat dimensi/fase IPA, yaitu,
terdiri dari: “1) science as a way of thinking,
2) science as a way of investigating, 3)
science as a body of knowledge, 4) science
and its interactions with technology and
society.

Pembelajaran merupakan kegiatan
pengembangan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap pada diri seseorang
ketika berinteraksi dengan informasi dan
lingkungan. Pembelajaran IPA berfungsi
meningkatkan pemahaman mengenai
hakikat IPA: produk, proses, dan
mengembangkan sikap ilmiah serta sadar
akan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat
untuk pengembangan sikap dan tindakan
berupa aplikasi IPA yang positif. Hal ini
sejalan dengan a new taxonomy of science
education yang menyatakan bahwa
pendidikan IPA dewasa ini mencakup lima
dimensi: (1) dimensi pengetahuan dan
pemahaman, (2) penggalian dan penemuan,
(3) imaginasi dan kreativitas, (4) sikap, dan
(5) penerapan.
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Pada kurikulum IPA tahun 2006
dinyatakan bahwa pembelajaran IPA
sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah.
Kegiatan inkuiri ilmiah melibatkan proses
dan sikap sains sehingga peserta didik
mampu mengkonstruk ilmu pengetahuannya
sendiri. Kegiatan inkuiri dimulai dengan
kegiatan bertanya terkait permasalahan
yang diajukan, menyusun hipotesis,
melakukan pengumpulan data, pengolahan,
mengambil keseimpulan serta
mengkomunikasikannya. Hal ini sesuai
dengan pengedekatan scientific. Artinya,
pendekatan scientific bukanlah merupakan
hal yang baru. Penerapan dari pendekatan
ini dapat diintegrasikan melalui berbagai
model, strategi, metode, dan pendekatan
lainnya yang sesuai dengan karakteristik
pembelajaran IPA.

.
B. Inquiry-Based Life-Cycle Thinking Project

Inquiry-Based Life-Cycle Thinking
Project merupakan suatu model
pembelajaran proyek berbasis inkuiri
dengan menggabungkan cara berpikir
siklus (Life-Cycle Thinking) suatu produk
sebagai isu yang diangkat dalam
pembelajaran. Model pembelajaran
proyek ini sesuai dengan amanah
kurikulum 2013 yang menekankan pada
penerapan pendekatan ilmiah atau
scientific attitude. Pendekatan ilmiah
dalam pembelajaran sebagaimana yang
dimaksud meliputi menanya, mencoba,
mengolah, menyimpulkan dan membuat
jejaring (networking).

Pembelajaran berbasis inkuiri
memberikan kesempatan peserta didik
untuk mempelajari IPA layaknya seorang
ilmuwan yang sedang mencari
pengetahuan baru. Peserta didik diberi
kesempatan untuk merumuskanmasalah,
merumuskan hipotesis, mengumpulkan
data, menarik kesimpulan, serta

mengaplikasikan kesimpulan baru
terhadap situasi baru. Pembelajaran
berbasis inkuiri tidak hanya menekankan
pada pemahaman konsep, melainkan
juga keterampilan proses peserta didik.
Pembelajaran ini merupakan cara
penyajian pelajaran yang banyak
melibatkan peserta didik dalam proses-
proses mental dalam rangka penemuan.
Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan
McBride, et al. (2004) bahwa ”teaching
science by inquiry involves teaching
students the science process and skills
used by scientist to learn about the world
and helping the students apply these skills
involved with learning scientific process”.
Jadi, pembelajaran berbasis inkuiri
menempatkan peserta didik agar lebih
banyak belajar sendiri dalam
memecahkan masalah. Peserta didik
ditempatkan sebagai subyek belajar, dan
pendidik sebagai pembimbing dan
fasilitator dalam proses pembelajaran.
Dalam model pembelajaran proyek,
proses inkuiri dimulai dengan menyajikan
pertanyaan arahan dan membimbing
peserta didik dalam sebuah proyek
kolaboratif.

Model pembelajaran proyek
menggunakan proyek/kegiatan sebagai
inti pembelajaran. Beberapa keuntungan
yang didapatkan melalui model
pembelajaran ini diantara adalah: 1)
meningkatkan kemampuan memecahkan
masalah, 2) meningkatkan kolaborasi dan
refleksi, 3) melibatkan peserta didik
untuk belajar mengambil informasi dan
menunjukkan pengetahuan yang dimiliki,
serta mengimplementasikannya.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam
menerapkan model pembelajaran proyek
disajikan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Langkah-Langkah Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek
Sumber: Kemdikbud (2013).

Permasalahan dalam model
pembelajaran proyek berbasis inkuiri
dapat diangkat melalui isu-isu terkait
life-cycle thinking (LCT). LCT adalah
suatu cara berpikir siklus yang
digunakan untuk memahami sistem
kompleks, hubungan antar sistem
tersebut, dan dampak yang
ditimbulkan sehingga dapat diambil
keputusan yang lebih baik dari segi
ekonomi, lingkungan, maupun sosial.
Juntunen & Aksela (2013)
menyatakan bahwa “ from an
educational point of view, life-cycle
thinking is a socio-scientific teaching
approach, as it is an interdiciplinary
science issue that is complex,
contradictory and relevant to the daily
lives of student”. Jadi, dilihat dari
sudat pandang pendidikan, life-cycle

thinking (LCT) merupakan pendekatan
pembelajaran sosio-scientific, karena
merupakan isu-isu interdisiplin sains yang
kompleks, kontradiktif, dan relevan dengan
kehidupan sehari-hari siswa. Tujuan LCT
adalah untuk mengurangi penggunaan
sumber daya dan emisi terhadap lingkungan
serta meningkatkan kesejahteraan sosial-
ekonomi melalui siklus hidupnya. Pendekatan
LCT mengevaluasi efek suatu produk
terhadap lingkungan berdasarkan siklus
produk dimulai dari proses pengambilan
bahan, pemrosesan, penggunaan sampai
pada tahap pengelolaan bahan yang tidak
terpakai seperti digambarkan pada Gambar
2.

Gambar 2. The life cycle of a product
Sumber: http://www.ami.ac.uk/courses/topics/0109_lct/
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Sebagai suatu siklus, setiap tahapan dalam LC saling berhubungan dan
tidak terputus. Setelah produk tidak terpakai, maka tahap berikutnya adalah
recover untuk mendapatkan bahan awal lagi (raw material) yang digunakan
dalam proses produksi selanjutnya. Gambaran ini disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Life-Cycle Thinking
Sumber:http://www.lifecycleinitiative.org/starting-life-cycle-thinking/what-is-life-

cycle-thinking/

Setiap tahapan (siklus
hidup) suatu produk dapat
menghasilkan dampak tertentu
terhadap lingkungan, sosial,
dan ekonomi baik positif
maupun negatif. Melalui
pembelajaran, dampak
tersebut dapat diangkat
sebagai isu-isu sosial dan alam
yang dapat diselesaikan
melalui pembelajaran proyek.

C. Literasi Sains Sebagai Implikasi
Inquiry-Based Life-Cycle
Thinking Project

Dalam National Science
Education Standards, dituliskan
bahwa “scientific literacy is
knowledge and understanding
of scientific concepts and
processes required for personal

decision making, participation
in civic and cultural affairs, and
economic productivity. Literasi
sains yaitu pengetahuan dan
pemahaman mengenai konsep
dan proses sains yang
dibutuhkan seseorang untuk
membuat keputusan,
berpartisipasi dalam hal
kenegaraan, budaya, dan
pertumbuhan ekonomi. Literasi
sains dalam PISA diartikan
sebagai “the capacity to use
scientific knowledge, to identify
questions and to draw
evidence-based conclusions in
order to undertand and help
make decisions about the
natural world and the changes
made it through human
activity”. Literasi sains
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didefinisikan sebagai
kemampuan menggunakan
pengetahuan sains,
mengidentifikasi pertanyaan,
dan menarik kesimpulan
berdasarkan bukti-bukti, dalam
rangka memahami dan
membantu dalam membuat
keputusan berkenaan dengan
alam dan perubahan terhadap
alam melalui aktivitas manusia.
Deboer (2000) menyatakan
bahwa “scientific literacy was
to provide a broad
undertanding of science and of
the rapid developing csientific
enterprose whether one was to
become a scientist or not”.
Berdasarkan beberapa definisi
tersebut dapat disimpulkan
bahwa literasi sains bukan
hanya pemahaman terhadap
pengetahuan saja, melainkan
juga menyangkut pemahaman
terhadap berbagai aspek
proses sains, serta kemampuan
mengaplikasikan pengetahuan
dan proses sains dalam situasi
nyata yang dihadapi peserta
didik, baik secara personal,
sosial, maupun global. National
Teacher Association
menyatakan bahwa sesorang
yang memiliki literasi sains
akan menggunakan konsep
sains, keterampilan proses, dan
nilai dalam membuat
keputusan segari-hari ketika
berhubungan dengan orang
lain atau dengan
lingkungannya, dan memahami
interelasi antara sains,
teknologi dan masyarakat,
termasuk perkembangan sosial
dan ekonomi.

Hasil studi PISA tahun
2009 menunjukkan tingkat

literasi sains siswa Indonesia
tidak jauh berbeda dengan
hasil studi tahun 2006. Tingkat
literasi saisn siswa Indonesia
berada pada peringkat 57 dari
65 negara peserta dengan skor
yang diperoleh 383 dan skor ini
berada dibawah skor rata-rata
standar dari PISA (OECD, PISA
2009 Database).

Literasi sains penting
karena kita selalu dihadapkan
pada pertanyaan-pertanyaan
dalam kehidupan yang
memerlukan cara berpikir
ilmiah dalam menerapkan
pengetahuan, mengidentifikasi
pertanyaan, menarik
kesimpulan untuk mengambil
keputusan demi kepentingan
orang banyak.  Negara-negara
maju sudah membangun
literasi sains sejak lama, yang
pelaksanaannya terintegrasi
dalam pembelajaran. AS
dengan “Project 2061”
membangun literasi sains di
Amerika Serikat melalui riset
yang hasilnya digunakan untuk
mewujudkan literasi sains
secara konkrit dalam
pendidikan Amerika.

PISA (2006)
menetapkan lima komponen
proses sains dalam penilaian
literasi sains, yaitu: 1)
mengenal pertanyaan ilmiah,
2) mengidentifikasi atau bukti
yang diperlukan dalam
penyelidikan ilmiah, 3) menarik
dan mengevaluasi kesimpulan,
4) mengkomunikasikan
kesimpulan, dan 5)
mendemonstrasikan
pemahaman terhadap konsep-
konsep sains.



190

Pertanyaan ilmiah yang
diselidiki adalah pertanyaan
yang dapat dijawab oleh sains.
Proses mengidentifikasi bukti
dalam penyelidikan ilmiah
melibatkan identifikasi atau
pengajuan bukti yang
diperlukan untuk menjawab
pertanyaan dalam suatu
penyelidikan sains, atau
prosedur yang digunakan
untuk memperoleh bukti
tersebut. Penarikan dan
evaluasi keseimpulan
melibatkan kemampuan
menghubungkan keseimpulan
dengan bukti yang mendasari
keseimpulan tersebut.
Mengkomunikasikan
kesimpulan yakni
mengungkapkan secara tepat
keseimpulan yang dapat ditarik
dari bukti yang tersedia.
Mendemonstrasikan
pemahaman terhadap konsep
sains yaitu kemampuan
menggunakan konsep-konsep
dalam situasi yang berbeda
dari apa yang telah dipelajari.

Komponen-komponen
proses sains dalam literasi
sains tersebut dapat
diperoleh/merupakan implikasi
dari pembelajaran proyek
berbasis inkuri dengan
mengangkat isu-isu terkait life-
cycle thinking (Inquiry-Based
Life-Cycle Thinking Project).
Mengenal pertanyaan ilmiah,
mengidentifikasi bukti, menarik
kesimpulan, serta
mengevaluasi dan
mengkomunikasikannya dapat
dimunculkan melalui model
pembelajaran proyek berbasis
inkuiri. Isu-isu terkait life-cycle
thinking diangkat supaya selain

menguasai konsep IPA, peserta
didik juga memiliki
kemampuan
menerapkan/mendemonstrasik
an pengetahuan yang
dimilikinya untuk
menyelesaikan permasalahan
lingkungan, sosial dan ekonomi
melalui cara berpikir siklus
hidup. Selain berimplikasi pada
literasi sains peserta didik,
Inquiry-Based Life-Cycle
Thinking Project juga berperan
dalam sustainability
development (pembangunan
berkelanjutan) yaitu untuk
memecahkan permasalahan
lingkungan, sosial, dan
ekonomi demi keberlanjutan
pembangunan.

Juntunen dan Aksela
telah melakukan penelitian
terkait life-cycle thinking
project dengan pendekatan
inkuiri pada tahun 2011 dan
2013 dan mendapatkan
kesimpulan bahwa
pembelajaran menggunakan
model tersebut dapat
meningkatkan sikap terhadap
sains dan literasi. Dalam
penelitian tersebut, model
pembelajaran yang dilakukan
untuk tingkat SMP yaitu life-
cycle of an optional product
dengan tujuan untuk
melakukan penyelidikan dan
menganalisis siklus hidup suatu
produk melalui sebuah proyek.
Pada tingkat SMA, penilitian
yang dilakukan mengangkat
tema life-cycle of water dengan
tujuan agar peserta didik
melakukan penyelidikan dan
menganalisis siklus air di alam
dan paham teknik penjernihan
air. Pada tingkat politeknik,
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tema yang diangkat adalah life-
cycle of cotton supaya peserta
didik dapat membuat dan
menginformasikan dampak
produksi T-shirt pada
lingkungan beserta
kegunaannya.

I. PENUTUP
Sumber Daya Manusia

(SDM) yang memiliki literasi sains
diperlukan dalam mengahadapi
tantangan abad 21 beserta
permasalahan dan isu lingkungan,
sosial, dan budaya yang muncul.
Literasi sains dapat dibekalkan
kepada peserta didik melalui model
pembelajaran proyek berbasis
inkuiri yang mengangkat isu-isu
terkait life-cycle. Melalui
pembelajaran ini, peserta didik
melihat objek secara keseluruhan
berdasarkan tahap-tahap siklusnya
kemudian menganalisis dampak
positif dan negatif yang muncul,
serta memberikan alternatif solusi
atas dampak yang muncul.
Pembelajaran Inquiry-Based Life-
Cycle Thinking Project selain dapat
mengembangkan literasi sains, juga
berperan dalam sustainability
development (pembangunan
berkelanjutan) yaitu untuk
memecahkan permasalahan
lingkungan, sosial, dan ekonomi
demi keberlanjutan pembangunan.
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