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STRATEGI MERAIH PRESTASI

MELALUI OLIMPIADE SAINS "BIOLOGI"

Oleh: Satino

PENDAHULUAN

Olimpiade sains merupakan media penjaringan dan pembinaan bagi siswa-siswi

berprestasi. Kegiatan olimpiade sains diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan,

khususnya di bidang sains melalui budaya belajar, berkarya, dan pengembangan potensi

diri, dan sikap kompetitif. Olimpiade Sains Nasional juga diharapkan dapat meningkatkan

wawasan pengetahuan, kemampuan, kreativitas dan menanamkan sikap disiplin serta kerja

keras untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional yang begitu luar biasa, sampai

saat ini khususnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nampaknya kurang mendapat

perhatian yang optimal sehingga prestasi DIY di ajang ini kurang menggembirakan.

Yogyakarta sebagai kota pelajar prestasinya (diukur dari perolehan medali olimpiade sains

nasional) saat ini masih tertingga dari propinsi DKI, Jawa Tengah, Jawa Barat dan bahkan

Propinsi lain di Indonesia. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan kondisi ini

disebabkan oleh beberapa hal antara lain: 1) Tidak semua sekolah tertarik untuk mengikuti

kegiatan ini karena berbagai alasan, 2) Belum optimalnya sistem penjaringan dan

pembinaan, 3) Belum optimalnya sikap kompetitif, 4) Faktor lain.

Pada makalah ini dan forum ini akan diusahakan untuk mengurai permasalahan

tersebut dan mencari solusi untuk mengatasinya, sehingga prestasi Propinsi DIY di bidang

olimpiade sains khususnya Biologi dapat ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang.

Meningkatkan prestasi siswa di bidang pendidikan adalah tugas bersama, bukan hanya

institusi tetapi juga individu-individu yang ada di dalamnya.



Makalah disampaikan pada Pelatihan Guru-guru Pembina Olimpiade Sains SMP Se-
Kabupaten Bantul, 3 Nop. 2009

2

STRATEGI MEGHADAPI OLIMPIADE SAINS "BIOLOGI"

1. Olimpiade Sains Biologi Ajang Meraih Prestasi

Setiap sekolah memiliki potensi dan kendala yang berbeda, yang sangat

berhubungan dengan sarana dan prasarana serta sumberdaya yang dimiliki. Potensi

yang dimiliki sekolah sekecil apapun akan menjadi modal yang sangat berharga asalkan

dapat mencari solusi mengatasi kendala dari keterbatasannya. Olimpiade Sains Biologi

sebagai sebuah ajang kompetisi akademis sebenarnya memiliki daya tarik yang besar

karena dapat mengangkat nama sekolah melalui prestasi siswanya di ajang tersebut,

namun tidak semua sekolah dapat menyiapkan untuk mengikutinya dengan baik.

Prestasi yang tinggi memerlukan daya dukung yang besar, salah satunya adalah

komitmen seluruh masyarkat sekolah. Diperlukan sebuah komitmen bersama antara

orang tua/ wali murid, kepala sekolah dan para guru untuk menyiapkan siswa

mengikuti Olimpiade Sains. Masing-masing komponen harus mengambil peran

masing-masing dalam mengamankan komitmen tersebut.

Prestasi dalam Olimpiade sain akan sangat berarti bagi siswa yang meraihnya

dan dapat bermakna ganda bagi sekolah. Popularitas sekolah yang terangkat karena

prestasinya salah satu siswanya akan menjadi daya tarik bagi orang tua untuk

menititipkan anaknya bealajar di sekolah tersebut.

2. Sistem penjaringan

Sistem penjaringan bagi siswa untuk dapat mengikuti olimpiade sains juga

merupakan salah satu kunci sukses. Pada saat ini, system penjaringan memang belum

optimal. Olimpiade Sains secara baik sudah terjadwal, dimulai dari kapan seleksi

tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan pelaksanaan tingkat nasional, sehingga

sekolah dapat menyesuaikan dan menyiapkannya dengan baik

3. Sistem Pembinaan

Pembinaan secara khusus bagi siwa yang akan dipersiapkan untuk mengikuti

Olimpiade Sains sangat diperlukan. Pembinaan secara berkelanjutan dapat dilakukan

mulai siswa kelas VII dan kelas VIII. Pembinaan dapat dilakukan oleh guru bidang

studi masing-masing atau sesekali secara khusus mendatangkan tenaga ahli dari luar

sekolah bersangkutan. Hal ini dilakukan apabila dirasa akan dapat meningkatkan

kualitas siswa baik secara akademis maupun psikologis. Pembinaan yang  terprogram

dengan  baik dan berkesinambungan akan menumbuhkan motivasi bagi siswa dan juga

menimbuhkan kompetisi diantara mereka secara sehat.
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4. Penentuan Peserta yang Lolos Seleksi

Di DIY, kendala yang dihadapi selama ini adalah belum adanya kesepahaman

antar Dinas Pendidikan di masing-masing Kabupaten/kota untuk menentukan

mekanisme teknis pengiriman siswa yang lolos ke seleksi tingkat propinsi. Ada daerah

yang pengiriman timnya berdasarkan prestasi semata, dan ada daerah yang berdasarkan

pada prestasi dan pemerataan. Kabupaten tertentu di DIY, membuat rambu-rambu

bahwa bagi siswa yang sudah mengikuti IBO, tidak diperkenankan lagi  untuk ikut

seleksi OSN. Permasalahan yang terjadi adalah banyak siswa peserta dari DIY yang

tidak lolos seleksi nasional IBO dan tidak dapat mengikuti OSN. Jadwal seleksi IBO

dilaksanakan lebih dulu dibanding dengan seleksi OSN. Permasalahan lain yang terjadi

adalah adanya peraturan yang hanya membolehkan satu orang siswa dari satu sekolah

yang dapat mewakili propinsi DIY ke tingkat nasional untuk satu bidang yang sama.

Pernah terjadi, berdasarkan seleksi, peringkat 1 dan 2 untuk satu bidang studi ditempati

oleh siswa dari sekolah yang sama yang kemudian berakibat peringkat ke 2 tidak dapat

mengikuti olimpiade tingkat nasional dan digantikan oleh peringkat ke 4.

5. Materi Pembinaan

Materi dalam Olimpiade Sains disesuaikan dengan kurikulum dimasing-masing

jenjang pendidikan dan bidang studi. Materi untuk olimpiade biologi meliputi seluruh

materi dari kelas VII – IX. Tingkat kesulitan berjenjang sesuai dengan jenjang seleksi,

mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat propinsi. Pembinaan di tingkat

propinsi di bawah tim khusus yang dikoordinir oleh Kanwil Depdiknas. Tugas sekolah

mengantarkan siswa untuk lolos seleksi sampai tingkat propinsi. Pembinaan calon

peserta olimpiade sebaiknya berorientasi pada penguasaan konsep, yang dapat dimulai

melalui permasalahan yang kontekstual. Penguasaan konsep yang baik akan

memudahkan siswa dalam memecahkan permasalahan berdasarkan analisis dan sintesis

secara ilmiah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam pembinaan calon peserta

olimpiade, selain menguasai materi secara mendalam, juga harus mengarahkan siswa

untuk trampil dalam melakukan kerja ilmiah, mulai dari merancang percobaan,

mengkoordinasi data, memaknai data, dan menyimpulkan. Beberapa hal yang dapat

dilakukan oleh guru antara lain adalah dengan  mengetahui silabus materi teori dan

materi eksperimen serta kisi-kisi dari OSN di masing-masing jenjang seleksi.
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PENUTUP

Tugas yang berat sekaligus membanggakan bagi guru yang bersedia menjadi

pembina olimpiade di sekolah masing-masing. Guru yang bersedia menjadi Pembina

olimpiade memiliki banyak keuntungan secara langsung maupun tidak. Disadari atau tidak

guru akan memiliki kemampuan yang lebih secara akademik, meningkatnya wawasan,

kreativitas, dan pada akhirnya dapat meningkatkan rasa percaya diri. Pembinaan olimpiade

yang deprogram dan dilaksanakan  dengan baik, akan menguntungkan dalam jangka

panjang bagi sekolah. Prestasi tertinggi yang diperoleh oleh salah satu siswa akan

membangun image positif bagi masyarakat. Apabila prestasi tertinggi belum dapat diraih,

pembinaan ini akan bermanfaat bagi siswa bersangkutan untuk lebih siap menghadapai

UAN. Dengan nilai UAN yang baik, meskipun hanya beberapa siswa, akan dapat

mengangkat nama sekolah yang pada akhirnya dapat membangun kepercayaan masyarakat

terhadap kualitas akademis sekolah bersangkutan.
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Lampiran

Contoh Soal Olimpiade Biologi SMP

1. Perhatikan ciri-ciri darah berikut!
1. berjumlah 4,5 juta per mm3

2. dapat keluar dari pembuluh darah
3. berbentuk bulat pipih
4. berjumlah 250 ribu per mm3

5. bentuknya tidakteratur
Dari data diatas, yang merupakan ciri sel darah merha adalah ....

a. 1 dan 2 c. 2 dan 4
b. 1 dan 3 d. 4 dan 5

2. Perhatikan data berikut ini !
1. rongga dada mengembang
2. otot antar tulang rusuk kontraksi
3. tulang rusuk terangkat
4. udara masuk

Urutan mekanisme inspirasi pada pernapasan dada adalah .....
a. 2-3-4-1 c. 2-3-4-1
b. 2-4-1-3 d. 2-3-1-4

3. Kelompok alga yang memiliki kesamaan dengan bakteri karena tidak memiliki
     membran inti ialah . . . .

a. Cyanophyta d Rhodophia
b. Chlorophyta e chrysophia
c Phaeophyta

4.  Makanan yang diperlukan hewan dan tumbuhan, tidak hanya digunakan untuk tumbuh
     dan berkembang, tetepi diperlukan pula untuk…

a. mendapatkan energi dan mengeluarkan zat-zat sisa
b. mengganti bagian-bagian tubuh atau sel-sel tubuh yang rusak
c. bernafas dan bergerak
d. semua jawaban diatas betul

5. Berdasarkan strukturnya di dalam lingkungan, populasi yang sedang berkembang cepat
akan dicirikan oleh jumlah individu:

a. tua dan muda merata/seimbang
b. muda dominan
c. tua dominant
d. produktif dan postproduktif merata/seimbang

6. Pertumbuhan eksponensial dapat terjadi apabila:
a. faktor lingkungan tidak terbatas c. tidak ada predator
b. tersedia sumber makanan melimpah d. tidak ada parasit

7. Species A parasit terhadap species B, jika species B mati maka species A akan:
a. tidak terpengaruh c. tumbuh subur
b. mati d. untung
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8. Perhiasan bunga kecil, benang sari  menghasilkan  serbuk sari yang banyak, halus,
kering dan ringan,   tangkai sari panjang, ciri-ciri tersebut biasanya  dijumpai pada
bunga yang penyerbukannya dibantu oleh:

a. lebah c angin
b. kupu-kupu d. kelelawar

Gambar  irisan membujur bunga

9. Pernyataan yang benar menurut gambar irisan membujur bunga di atas adalah:
a. pembentukan serbuk sari terjadi di bagian 1, pembuahan terjadi di bagian 3
b. penyerbukan terjadi di bagian 1,  pembuahan terjadi di bagian 3
c. penyerbukan terjadi di bagian 3, pembuahan terjadi di bagian 2
d. pembentukan serbuk sari terjadi  di bagian 1, penyerbukan terjadi di bagian

10. Pada  gambar irisan membujur bunga di atas,  keterangan  1,2, dan 3 berturut-turut
adalah sebagai berikut

a. kepala  putik,  kepala sari,  dan  bakal buah
b. kepala sari, kepala putik, dan  bakal biji
c. kepala  putik, kepala sari, dan bakal biji
d. kepala sari, kepala putik, dan bakal buah

11. Rami (Boehmeria nivea) ditanam untuk dibuat tali. Tali tersebut adalah jaringan:
a. kolenkim
b. epidermis
c. sklerenkim
d. parenkim

12. Buah  sirsak, buah srikaya, dan buah strawberi termasuk buah ganda (agregat). Buah
tersebut berasal dari :

a. beberapa bunga
b. satu bunga  banyak putik (pistilum)
c. satu bunga satu putik (pistilum)
d. tidak ada jawaban yang benar


