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ABSTRAK

Fokus studi ini adalah untuk mengidentifikasi sifat pandangan dunia yang dianut oleh calon guru pendidikan
dan mengeksplorasi hubungan, jika ada, antara pandangan dunia mereka dan konsepsi mereka tentang sifat
sains. Selain itu, implikasi dari hubungan ini untuk pengajaran dan pembelajaran sains dibahas. Pesertanya
adalah 30 calon guru IPA Dayak. Konsepsi mereka tentang ilmu pengetahuan alam dan pandangan dunia
mereka yang spesifik tentang hubungan manusia dengan alam dinilai menggunakan kuesioner yang
berhubungan dengan wawancara lanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% dari peserta, terlepas
dari latar belakang budaya mereka, memiliki pandangan dunia yang berpusat pada alam, sementara 30% dari
mereka memiliki pandangan dunia antroposentris. Dan hasil wawancara menegaskan bahwa partisipan
memiliki pandangan sempit tentang hakikat sains, dimana mereka mendeskripsikan sains hanya berdasarkan
fakta, berpusat pada observasi, tidak kreatif dan tentatif karena perubahan fakta. Studi ini menyarankan
perlunya memasukkan perspektif sosiokultural dan sifat sains dalam kurikulum.
Kata Kunci: worldview, sifat IPA, kearifan lokal

ABSTRACT

The focus of the study was to identify the nature of worldview held by candidate science teacher, and
explores the relationship, if any, between their worldview and their conception of nature of science. In
addition, the implication of this relationship for science teaching and learning are discussed. Participants
were 30 Dayak prospective science teachers. Their conception of nature f science and their worldview
specific to humans’ relationship with the natural world were assessed using a questionnaire in conjunction
with follow up interviews. The results show that 70% of the participant, irrespective to their cultural
backgrounds, hold the nature centric worldview, while 30% of them have the anthropocentric worldview.
And the interview result confirm that participants possessed narrow view about the nature of science, where
they described science as based on facts only, core on observation, no creativity and tentative due to the
change of facts. The study suggests the need to for incorporating sociocultural perspectives and nature of
science in the curriculum.
Keywords: worldview, sifat IPA, kearifan lokal

PENDAHULUAN
Penelitian yang telah dilakukan dalam ranah penguasaan konsep pembelajaran Imu
Pengetahuan Alam (IPA), telah menstimulasi ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih
lanjut pada dua area studi: bagaimana siswa bergerak antara dunia mereka sehari-hari
dengan dunia IPA di sekolah, dan bagaimana siswa menghadapi konflik kognitif di antara
dua dunia tersebut. Salah satu masalah dalam pendidikan IPA yang teridentifikasi pada
siswa di Negara berkembang yaitu adanya perasaan bahwa IPA disekolah lebih seperti
budaya asing bagi mereka (Maddock, 1981). Perasaan tersebut muncul dikarenakan
perbedaan yang mendasar antara kebudayaan IPA barat dengan kebudayaan asli di daerah
mereka (Aikenhead, 1997; Jegede, 1995). Perbedaan ini berpotensi dalam menimbulkan
kesenjangan antara IPA ilmiah dengan IPA lokal. Yang tentunya kemudian akan berimbas
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pula pada rendahnya kualitas pembelajaran IPA di Sekolah Dasar (SD).
Kualitas pembelajaran IPA yang rendah dapat terlihat dari berbagai kejadian atau
gejala yang dialami masyarakat sehari-hari. Banyak tingkah laku masyarakat pada
sekarang ini, yang menunjukkan seakan-akan pendidikan IPA yang pernah mereka
dapatkan di sekolah tidak berdampak dalam cara hidup dan cara berpikir mereka. Sebagai
contoh permasalahan kabut asap yang terjadi di daerah Palangka Raya. Rasyid (2014)
dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan
oleh 2 (dua) faktor utama yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak
terkontrol. Faktor alami antara lain oleh pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau
berkepanjangan sehingga jumlah air dalam tanah berkurang yang dapat mendukung
mudah terbakarnya tanah gambut. Selain itu faktor kegiatan manusia yang mebuka lahan
dengan teknik tebang-tebas-bakar yang tidak terkontrol, biasa dilakukan oleh perusahaan
HTI (Hutan Tanaman Industri) dan peladang berpindah ataupun menetap. Ataupun
pembakaran secara disengaja untuk mendapatkan lapangan penggembalaan atau tempat
berburu. Hal ini menandakan adanya oknum yang melakukan pembakaran hutan. Yang
walaupun mereka dahulunya adalah siswa SD yang tentunya pernah mendapatkan
pendidikan mengenai dampak dari kebakaran hutan, tetapi tidak mampu mengubah sikap
mereka terhadap alam sekitar.
Siswa nampaknya memiliki cara tersendiri dalam menghadapi konflik kognitif yang
muncul terhadap konsep IPA yang mereka pelajari di kelas dengan norma asli, nilai,
kepercayaan, dan tindakan konvensional yang biasa mereka lakukan dalam kehidupan
sehari- hari. Tindakan yang mereka hasilkan dan pola pikir merekadari gejala yang
muncul di atas membuktikan hal tersebut. Berdasarkan analisis singkat dari Costa (1995),
peneliti meyakini bahwa dasar dari “puncak gunung es” yang terlihat dari gejala adaya
oknum yang terlibat dalam kasus kabut asap di Palangka Raya, adalah adanya
ketidakmampuan pelaku dalam melintasi batasan budaya mereka sehari-hari untuk masuk
dalam budaya ilmiah. Hal ini dikarenakan ada perasaan asing terhadap budaya ilmiah dan
adanya nilai-nilai kebudayaan yang tidak relevan menurut pandangannya. Hasil dari
penolakan mereka terhadap apa yang mereka yakini tersebutlah yang membentuk perilaku
orang tersebut.
Menggali dan memanfaatkan kearifan lokal yang tepat dalam dalam pembelajaran
IPA diyakini dapat menjadi jembatan yang tepat untuk menghubungkan kesenjangan
budaya yang muncul. Daerah Kalimantan Tengah terutama terkenal dengan budaya
dayaknya yang kental, seharusnya nilai-nilai yang telah diajarkan turun temurun dalam
sebuah keluarga ini tidak begitu saja dihilangkan dan di anggap tidak relevan dalam
proses belajar mengajar di sekolah, sebaliknya ketika seorang calon guru memiliki
kemampuan untuk menemukan dan menggali potensi yang ada dalam kearifan lokal,
maka pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan kontekstual bagi siswa.
Hal ini penting untuk mengurangi konflik kognitif yang akan muncul dan mencegah
terbentuknya siswa dengan keadaanyang tidak siap dan tidak mampu melakukan proses
inkulturasi.
Penelitian dengan tema ini telah banyak dikembangkan dengan menggunakan sampel
siswa-siswa yang tidak pernah terekpsos budaya Barat. Namun eksplorasi lebih spesifik
terhadap guru-guru yang tidak memiliki latar belakang budaya Barat masihlah sangat
kurang. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti fokus kepada guru dan calon guru di
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Palangka Raya yang mengajar IPA pada tingkat sekolah dasar. Kerangka teori yang
dipaparkan di atas akan digunakan dalam penelitian ini untuk mencoba menggali lebih
dalam mengenai apa yang terjadi dalam proses berfikir guru, sebagai yang berperan
penting dalam proses transfer pengetahuan di dalam kelas IPA.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan
pendekatan case-oriented understanding. Lokasi penelitian di Sekolah Dasar yang ada di
Kota Palangka Raya dan PGSD UNPAR. Lama penelitian adalah selama 1 (satu) tahun
yaitu 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2017. Partisipan dalam penelitian ini adalah
mahasiswa calon guru SD yang mengikuti mata kuliah IPA serta guru sekolah dasar di
Kota Palangka Raya.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan lembar
kuesioner, observasi partisipatif dan wawancara mendalam ditambah dengan kajian
dokumen, yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi juga untuk mengungkap
makna yang terkandung dalam latar penelitian. Semua data akan dikumpulkan untuk
dilakukan proses reduksi data, penyajian data dan analisis melalui teknik Content Analysis,
untuk kemudian dilanjutkan dengan proses penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep kognitif terhadap hubungan manusia-Alam
Dalam kuesioner ini ada sebanyak lima item pertanyaan yang ditanyakan kepada peserta.
Item #1 dari questionaire ini meminta partisipan untuk mendeskripsikan impresi mereka
terhadap alam, item #2 dan #3 berfokus kepada pandangan partisipan mengenai
bagaimana manusia memperoleh pengetahuan mengenai alam sekitar. Sedangkan item #4
dan #5 menanyakan secara langsung pendapat partisipan mengenai interaksi antara
manusia dan alam sekitar.
Setelah dilakukan analisis terhadap respons partisipan mengenai worldview mereka,
diperoleh tiga dimensi. Dimensi pertama adalah sebuah bentuk kesadaran partisipan
terhadap dirinya sebagai individu yang terpisah dari alam. Dalam hal ini, pandangan
partisipan, mengenai bagaimana dan mengapa manusia memperoleh pengetahuan
mengenai alam, akan di analisis. Dimensi kedua adalah gambaran partisipan mengenai
alam. Hal yang akan dianalis adalah pada pemahaman mengenai apa yang dipikirkan
partisipan pada saat mereka memilih istilah yang mereka pergunakan untuk
mendeskrisikan mengenai alam. Analisis ini kemudian akan menyediakan gambaran
umum terhadap persepsi partisipan mengenai peran manusia di alam dan definisi mereka
mengenai alam yang kemudian merujuk kepada dimensi ketiga, yang berkaitan dengan
hubungan kehidupan manusia terhadap alam. Kajian mendalam terhadap profil yang
mewakili worldview partisipan sebagai individu akan dikemukakan pada bagian
kesimpulan dari analisis.
Respon partisipan pada dimensi pertama akan dijelaskan pada Tabel 1, yaitu
mengenai bagaimana dan mengapa manusia mempelajari alam sekitarnya. Penjelasan dari
kategori yang dimaksud disertai dengan jumlah frekuensi respons dari partisipan dan
contoh kutipan jawaban peserta. Perlu diketahui bahwa respons dari satu partisipan dapat
berada pada satu atau lebih kategori.
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Tabel 1.
Persepsi Partisipan mengenai bagaimana dan mengapa manusia mempelajari tentang
Alam (Peran manusia)
Kategori dan deskripsi

Frekuensi
respons

Contoh kutipan Jawaban

Manusia memperoleh manfaat dari
alam

2

Manusia membutuhkan sumber
daya alam untuk keberlangsungan
hidupnya
Manusia mengembangkan sains dan
teknologi untuk mempelajari alam

6

“Manusia dan Alam memiliki hubungan timbal balik
yang saling menguntungkan. Manusia tidak dapat
tinggal jika tidak ada Alam” (partisipan 4)
“…Alam memberi sumber kehidupan” (partisipan
17)

14

Manusia mempelajari Alam dari
pengalaman mereka

5

Manusia memiliki keterbatasan
dalam mempelajari alam

2

Manusia mempelajari alam dari
sesama
manusia
dengan
mengembangkan ilmu pengetahuan
Manusia
mempengaruhi
kesetimbangan alam

5

4

“Dengan kemajuan jaman dan teknologi manusia
dapat berkembang lebih dan mampu melakukan
penelitian tentang Alam” (partisipan no 5)
“Manusia dapat mengetahui segala sesuatu yang
berkaitan dengan Alam melalui pengalaman...”
(partisipan no 24)
“Tidak semua manusia (mampu) mengetahui segala
sesuatu
dari
Alam...Dibalik
berkembangnya
pemikiran manusia dan teknologi, masih banyak
rahasia Alam yang masih perlu untuk
diungkapkan...” (partisipan 1)
“Manusia mempelajarinya (Alam) dengan melalui
cara pembelajaran yang dilakukan di sekolah...”
(partisipan 15)
“Manusia mengetahui segala sesuatu yang berkaitan
dengan Alam...Tetapi (pengetahuan ini) banyak
disalah gunakan seperti pohon ditebang, hutan
dibakar dan limbah dimana-mana” (partisipan 12)

Ada tujuh kategori respon yang diperoleh melalui analisis refleksi jawaban partisipan
terhadap: “Bagaimana dan mengapa manusia mempelajari Alam?” Hal ini berkaitan erat
dengan pandangan mereka mengenai manusia ketika dia berperan sebagai individu yang
terpisah dari Alam. Ada empat belas respon yang berkaitan dengan kategori yang
menyatakan bahwa manusia mengembangkan sains dan teknologi dalam upaya mereka
mempelajari Alam. Hal ini mengindikasikan adanya pengakuan dari partisipan bahwa sains
dan teknologi merupakan alat yang menolong manusia mengembangkan pengetahuan
mereka mengenai Alam. Selain itu respon dengan urutan jumlah terbanyak kedua adalah
pada kategori bahwa manusia membutuhkan sumberdaya alam untuk keberlangsungan
hidupnya.
Ada sebanyak enam partisipan yang menyatakan hal ini dalam jawabannya, yang
melengkapi refleksi mereka dengan pernyataan bahwa hal inilah yang menyebabkan
manusia tidak selayaknya memperlakukan Alam dengan sekehendak hati. Berikutnya, ada
sebanyak sepuluh partisipan yang mengemukakan dua kategori terpisah, lima pada masingmasing kategori. Mereka berpendapat bahwa manusia dapat mempelajari Alam dari
pengalaman mereka sehari-hari dan dari sesama manusia. Karena manusia membagi ilmu
pengetahuan yang mereka miliki melalui; contohnya bangku pendidikan, buku, internet
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dan lain-lain.
Kategori berikutnya adalah bahwa manusia memiliki peran dalam mempengaruhi
kesetimbangan alam. Ada sebanyak empat partisipan yang menuliskan hal yang sama,
dalam bentuk kritik terhadap perilaku manusia yang memanfaatkan pengetahuan mereka
semata-mata untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kerugian yang dialami oleh
Alam. Selanjutnya ada sebanyak empat partisipan mengisi dua kategori terakhir, masingmasing berjumlah dua respon, yaitu manusia memperoleh manfaat dari Alam dan memiliki
keterbatasan dalam mempelajari Alam. Partisipan-partisipan ini berpendapat bahwa selain
memperoleh sumberdaya yang menolong mereka untuk bertahan hidup, manusia juga
mendapat manfaat yang tidak terkira dari Alam, yaitu berupa tempat untuk tinggal dan
beraktifitas. Dan dengan memberikan alasan bahwa Alam itu luas cakupannya, partisipan
juga menggaris bawahi kelemahan manusia dalam upayanya untuk memahami Alam.
Sehingga total ada tiga puluh delapan (38) respon yang tercatat, dikarenakan ada beberapa
partisipan yang memiliki respon pada lebih dari satu kategori.
Analisis kedua fokus pada deskripsi partisipan mengenai alam. Kategori-kategori yang
muncul dipaparkan dalam Tabel 2. Deskripsi mengenai alam secara epistemology dapat di
silangkan dengan kategori mengenai peran manusia di alam. Sama halnya dengan Tabel 1,
di dalam tabel ini akan dikemukakan beberapa kategori yang muncul dalam analisis beserta
jumlah responden yang mengemukakannya dan contoh kutipan jawaban partisipan.
Tabel 2.
Deskripsi partisipan mengenai Alam

Kategori dan deskripsi

Frekuensi
respons

Contoh kutipan jawaban

Alam adalah tempat tinggal
makhluk hidup dan tak hidup

15

Alam adalah yang menyediakan
sumber daya untuk kehidupan

4

“Alam: tempat dimana semuanya bergabung dalam
satu kesatuan yang mencakup benda mati dan benda
hidup dan semuanya saling berkesinambungan yang
membentuk sebuah kehidupan…” (partisipan 13)
“…Alam menyediakan segala sesuatu yang
diperlukan makhluk hidup…” (partisipan 1)

Alam adalah ciptaan Tuhan

7

Alam adalah permukaan bumi
Alam adalah yang mengisi bumi
(makhluk hidup dan tak hidup)

3
8

Alam adalah lingkungan sekitar

4

“Alam adalah lingkungan yang diciptakan dengan
begitu indah” (Partispan 23)

Alam memiliki kekuatan

1

“Alam menyampaikan peringatan kepada manusia

“(Alam) sebuah ciptaan Tuhan yang didalamnya
terdapat makhluk hidup dan benda mati” (partisipan
11)
“Alam ialah permukaan bumi…” (partisipan 19)
“Alam adalah segala sesuatu yang ada di jagat raya,
mengisi bumi” (Partisipan 3)

dari bencana-bencana yang timbul karena ulah

tersembunyi

manusia” (partisipan 9)
Alam tidak selalu dalam keadaaan
konstan

3

“…Segala sesuatu Alam dapat terjadi serta berubahubah tanpa diketahui manusia” (partisipan 18)

Sebanyak delapan kategori respon tercatat pada analisis di Tabel 2. Respon
terbanyak adalah pada kategori Alam sebagai tempat tinggal makhluk hidup dan tak hidup.
Dari pandangan ini, ada satu partisipan yang memandang Alam murni sebagai tempat
mahkluk hidup bernaung, dan membedakan binatang contohnya, sebagai bagian dari Alam.
Sebanyak delapan respon tercatat masuk dalam kategori yang menyatakan bahwa Alam
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adalah segala sesuatu yang mengisi bumi. Dalam pandangan ini, partisipan mengacu pada
pengelompokan manusia sebagai bagian dari Alam, dan bahwa makhluk tak hidup juga
merupakan bagian dari Alam. Istilah ‘kesatuan’ seringkali muncul dalam pemaparan
mereka, yang nampaknya memiliki pandangan holistik dalam memaknai Alam.
Selanjutnya ada tujuh partisipan yang menunjukkan hubungan Alam dengan prinsip
keagamaan, dimana mereka percaya bahwa Alam adalah ciptaan Tuhan. Figur ini cukup
menarik karena ini sebagai penanda sistem kepercayaan yang partisipan anut dan nilai
yang mereka jadikan sebagai dasar penentu benar dan salah.
Berikutnya dengan nilai respon yang imbang, sebanyak empat partisipan, muncul dua
kategori yang menggambarkan Alam sebagai penyedia sumber daya untuk kehidupan dan
Alam yang adalah lingkungan sekitar. Ketika partisipan menyebut sumber daya, mereka
juga menyebut bahwa itu diperuntukkan untuk semua makhluk hidup. Tidak ada kesan
bahwa partisipan memandang manusia lebih dominan dari spesies lain dan bahwa sumber
daya Alam diperuntukkan hanya untuk keberlangsungan hidup manusia saja. Respon yang
berimbang juga ditemukan pada kategori Alam adalah permukaan bumi dan tidak selalu
dalam keadaan yang sama, sebanyak tiga partisipan. Partisipan dengan pandangan ini
mendefinisikan Alam sebagai sesuatu yang mereka dapat temui sehari-hari di luar rumah
mereka dan bahwa Alam memiliki sifat yang tidak dapat diperkirakan oleh manusia, dalam
hal ini partisipan mengkaitkannya dengan pendapat mereka bahwa manusia memiliki
keterbatasan kemampuan dalam memahami kompleksnya Alam. Dan ada satu partisipan,
pada kategori ‘kekuatan’, yang menyiratkan pendapatnya tentang kemampuan Alam dalam
memperingatkan manusia yang merusak Alam. Tercatat total ada sebanyak empat puluh
lima (45) respon pada dimensi kedua ini, hal ini juga dikarenakan dari total partisipan yang
menjawab ada partisipan yang pendapatnya berada pada lebih dari satu kategori.
Analisis mengenai persepsi partisipan mengenai alam dan peran manusia diatas, telah
secara tidak langsung menghasilkan sebuah gambaran tentang bagaimana mereka
memandang hubungan antara manusia dengan alam. Pertanyaan #4 dan #5 digunakan
untuk menelaah opini partisipan mengenai interaksi antara manusia dan alam sekitar. Data
yang diperoleh dari kedua item ini, juga data yang kemudian ditriangulasikan dengan
respon mereka terhadap pertanyaan di item yang lain, di analisis untuk memperoleh
kategori pada dimensi ‘hubungan’ ini (dimensi ke-3). Empat kategori respon pun
diperoleh dengan cara ini.
Kategori pertama adalah kategori dengan repons partisipan yang berpendapat bahwa
manusia seharusnya ‘melindungi’ alam. Bagi partisipan dengan pandangan seperti ini,
alam adalah objek yang harusnya dimanfaatkan, dipelajari dan dilindungi; pandangan
seperti ini menganut paham ‘Anthropocentric’ atau yang juga disebut human-centered.
Kategori ini menempatkan manusia sebagai yang lebih dominan terhadap alam dan
menggambarkan Alam sebagai penyedia ssumber daya yang dibutuhkan oleh manusia.
Satu partisipan yang memilih pandangan ini, mendeskripsikan bahwa manusia
membutuhkan Alam, dan telah mengembangkan teknologi untuk mencoba memahami
Alam, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Menurutnya walaupun
manusia boleh menguasai bumi namun karena Alam menyimpan kekuatan tersembunyi,
manusia tetap harus awas dan menjaga Alam dengan bertindak bijaksana ketika
mengeksploitasinya.
Sedangkan respons pada kategori kedua adalah ‘menghormati’, dimana partisipan
memiliki pandangan berbeda mengenai bagaimana manusia selayaknya mengikuti aturan
Alam. Pandangan ini mengacu kepada paham ‘Naturecentric’, dimana Alam dianggap
memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia, dan konsep yang dianut
yaitu bahwa manusia memiliki keterbatasan pengetahuan dalam memahami Alam.
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Sejumlah total dua belas partisipan memilih posisi ‘menghormati’ dalam menggambarkan
pandangannya mengenai hubungan manusia dan Alam. Dari Tabel 3 dapat dilihat dari
antara partisipan-partisipan ini tidak ada yang berpendapat bahwa manusia memperoleh
manfaat dari Alam. Serta walaupun mayoritas mereka mengakui bahwa manusia telah
mengembangkan sains dan teknologi dalam memahami Alam, mereka berpendapat bahwa
manusia berpotensi merusak Alam dengan segala pengetahuan mereka. Penggambaran
mereka tentang Alam mayoritas menyatakan bahwa Alam adalah tempat tinggal dan
merupakan ciptaan Tuhan.
Selain kedua kategori ekstrem di atas, partisipan juga menggunakan istilah ‘hidup
berdampingan’ untuk menggambarkan hubungan saling membutuhkan antara manusia
dengan Alam. Analisis lebih lanjut menemukan bahwa beberapa partisipan
menggambarkan hubungan tersebut dengan posisi bahwa Alam harus dianggap sebagai
‘sumber kehidupan’ yang manusia butuhkan. Dalam kategori ini partisipan menyatakan
bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari alam, namun mereka juga bukan sebagai
penguasa Alam. Ada sebanyak sembilan partisipan yang memiliki pandangan seperti ini.
Sementara partisipan lain menggambarkan hubungan tersebut dengan pandangan yang
lebih ‘pragmatis’. Dalam kategori ini, delapan partisipan menjelaskan bahwa hubungan
antara manusia dengan Alam adalah seperti hubungan dalam sebuah pertemanan, dimana
ada saling memberi untuk mendapatkan keuntungan, namun tidak saling bertentangan
satu sama lain.
Tabel 3 menyimpulkan respons partisipans terhadap pandangan mereka mengenai
peran manusia di Alam (dimensi pertama) dan deskripsi mereka mengenai Alam (dimensi
ke-2) di bawah empat kategori pada pandangan mereka mengenai hubungan manusia
dengan Alam (dimensi ke-3). Kategori-kategori ini nampaknya secara alami terletak pada
suatu rangkaian kesatuan antara Anthropocentric-Naturecentric. Dimana kategori ‘hidup
berdampingan-pragmatis’ berada di posisi lebih dekat pada Anthropocentric, dan ‘hidup
berdampingan- sumber kehidupan’ berada pada posisi lebih dekat pada Naturecentric.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 30% partisipan memiliki worldview
yang human- centered, sementara 70% partisipan memiliki worldview yang naturecentered ketika harus menggambarkan pendapat mereka mengenai hubungan manusia
terhadap Alam.
Konsep terhadap sifat dasar sains
Di dalam pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, ada enam aspek sifat dasar IPA
yang akan digali dari partisipan. Selama proses analisis, pandangan partisipan pada setiap
aspek akan secara konstan dibandingkan dengan pembentukan konsep tentang IPA yang
terkini. Partisipan secara umum akan diklasifikasikan menjadi ‘lebih terinformasi’ dan
‘naif’, berdasarkan apakah mereka memiliki pandangan yang sama (atau tidak) dengan
pandangan yang berkembang saat ini. Enam aspek sifat dasar IPA yang akan digunakan
sebagai bahan acuan analisis respon partisipan disimpulkan di dalam Tabel 4.
Pilot Study
Sebelum mewawancarai tiga calon guru sekolah dasar yang telah mengambil bagian
dalam mengerjakan kuesioner worldview, peneliti telah lebih dahulu melakukan proses
pilot study dengan tiga (3) guru sekolah dasar yang mengajar IPA di kelasnya. Peneliti
membutuhkan proses ini untuk mempelajari proses wawancara semi-terstruktur, dan
setiap masalah yang muncul selama proses ini akan menjadi bahan refleksi untuk
pengembangan item pertanyaan wawancara yang telah disusun sebelumnya. Berikut akan
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dijelaskan terlebih dahulu hasil dari pilot study terhadap guru untuk memahami
bagaimana guru yang telah mengajar IPA memaknai IPA itu sendiri. Kemudian akan
dilanjutkan dengan hasil refleksi peneliti terhadap hal-hal apa yang perlu dikembangkan
pada wawancara berikutnya dengan partisipan yang dari calon guru SD.
Tabel 3.
Frekuensi respon dari persepsi tentang peran manusia dan deskripsi
mengenai Alam yang berkaitan dengan pandangan tentang
hubungan manusia dengan Alam
Pandangan tentang hubungan manusia-Alam
Hidup
berdampinganpragmatis (n = 8)
Persepsi peran manusia
Memperoleh manfaat
dari Alam
Membutuhkan sumber
daya alam
Mengembangkan
teknologi dan sains
untuk meneliti Alam
Mempelajari Alam dari
pengalaman
Terbatas dalam
memahami Alam
Mempelajari
Alam
manusia

1

Membawa pengaruh
kesetimbangan Alam

Hidup
berdampingansumber kehidupan
(n = 9)

Menghormati
(n = 12)

Total

2

1

2

3

6

3

4

6

1

2

2

1

1

2

1

2

5

1

1

2

4

Tempat tinggal

5

3

7

Sumber kehidupan
Ciptaan Tuhan

1

2
2

1
5

4
7

Permukaan bumi

1

2

3

Isi bumi

2

3

3

8

Lingkungan

1

1

1

4

5
2

Deskripsi Mengenai Alam

Memiliki kekuatan
Berubah-ubah

1
3

3

Tabel 4.
Taksonomi dari pandangan terkini mengenai sifat Dasar IPA

Aspek
Empiris
Sementara

Penjelasan/deskripsi
Alam itu nyata, dapat diamati dan diuji secara langsung.
Pengetahuan dalam IPA dpat berubah dan tidak bersifat mutlak ataupun pasti.
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Ada perbedan yang cukup jelas antara hasil observasi langsung dari Alam dan
deduksi atau menyimpulkan sesuatu dari sebuah pengamatan untuk menjelaskan
penyebab sebuah fenomena. Setiap kejadian memiliki penyebab alamiah
Observasi dan eksperimen bukanlah satu-satunya sumber dari ilmu pengetahuan
Alam. Kreatifitas manusia dan imajinasi juga berperan dalam menghasilkan
pengetahuan dalam IPA
Ilmuan berusaha untuk objektif dan bebas dari nilai-nilai budaya yang dia miliki,
namun sebagai manusia mereka juga dapat menjadi bias dan dipengaruhi oleh
teori, pengetahuan sebelumnya dan kepercayaannya.
Pengetahuan dalam IPA tidak dihasilkan dengan hanya satu metode penelitian
yang bersifat universal. Ilmuan menggunakan beberapa variasi metode.

Dari hasil wawancara dengan partisipan guru, peneliti mendapati bahwa nampaknya
guru memiliki pandangan yang kurang memadai atau ‘naif’ terhadap sifat empiris dan
inferensi dari pengetahuan dalam IPA. Pandangan ini termanifestasi dalam jawaban mereka
ketika diminta menjelaskan tentang IPA. Partisipan menjelaskan bahwa IPA adalah
pengetahuan untuk menjelaskan tentang Alam, perbedaan yang dimiliki dengan
pengetahuan yang lain adalah pada batasan ini. Ketika pengetahuan ini merambah pada hal
mengenai moral, hubungan dengan sesama manusia, contohnya, maka pengetahuan ini
bukan merupakan bentuk pengetahuan IPA. Ketika partisipan diminta untuk mengkaitkan
IPA dengan epistemologi IPA, mereka menyebutkan tentang observasi dan eksperimen,
namun fokus jawaban adalah pada bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui kedua cara
ini valid jika disertai fakta yang jelas. Pemaknaan terhadap sifat empiris IPA masih pada
bahwa IPA adalah kumpulan fakta yang diamati untuk menghasilkan sebuah teori, dan
tidak ada partisipan yang menyebutkan mengenai sisi penjelasan logis ataupun kerangka
teori dari ilmuan. Hal ini dikonfirmasi lagi dari respon partsipan terhadap sifat inferensi
IPA, dimana partisipan diminta pendapatnya mengenai teori atom dan definisi spesies.
Mereka cenderung yakin bahwa ilmuan sudah menghasilkan teori yang tidak perlu
diragukan lagi kebenarannya, dengan alasan bahwa: (1) teori adalah hasil pengamatan dan
eksperimen, yang berarti berdasarkan fakta, (2) tidak ada perdebatan antara sesama ilmuan,
yang berarti ilmuan lain pun menemukan fakta yang sama dan relevan.
Namun ketika partisipan diminta untuk menjelaskan mengenai mengapa dalam teori
punahnya dinasaurus ada dua penjelasan yang berbeda dari para ahli, mereka
mengungkapkan sisi subjektifitas ilmuan. Dalam respon ini, partisipan masuk dalam
kategori ‘lebih terinformasi’ atau memiliki pandangan yang cukup memadai mengenai
subjektifitas IPA. Karena kepercayaan pada umumnya IPA adalah objektif, dan selalu
berdasarkan bukti nyata. Namun, bertolak belakang dengan pandangan umum, partisipan
dalam fase pilot study ini, menjelaskan bahwa ilmuan mungkin menggunakan metode
eksperimen yang berbeda dalam menghasilkan teori, yang kemungkinan dipengaruhi oleh
cara pandang mereka dan keyakinan mereka terhadap suatu fenomena. Sehingga secara
tidak langsung, partisipan menyebutkan bahwa memang ada variasi metode dalam IPA.
Untuk sifat kreatifitas dalam IPA, partisipan memiliki dua pendapat berbeda. Ada
yang meyakini bahwa dalam IPA tidak ada unsur kreatifitas dan imajinasi. Namun
partisipan lain meyakini hal sebaliknya, dengan mencontohkan bagaimana ilmuan
melakukan proses eksperimen yang melibatkan daya imajinasi ilmuan. Kedua respon ini
walaupun berbeda, namun masih masuk dalam kategori ‘naif’. Karena walaupun partisipan
mengakui adanya unsur kreativitas dalam IPA, namun dari contoh yang mereka berikan,
mereka hanya mengekspos bagian perencanaan dan pengambilan data eksperimen.
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Dari hasil wawancara pada fase ini, peneliti mempelajari beberapa hal penting seperti
penggunaan teknik probing dalam upaya mengklarifikasi jawaban dari partisipan. Selain
itu bentuk pertanyaan yang bersifat interogatif juga akan diminimalisir dalam wawancara
berikutnya. Untuk itu, jenis pertanyaan yang disampaikan adalah pertanyaan terbuka, yang
membuat partisipan bebas merespon sesuai dengan persepsi mereka. Peneliti kemudian
akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan respon partisipan. Namun beberapa item
pertanyaan inti tetap dipertahankan dalam rubrik wawancara, untuk membuat peneliti tetap
fokus pada tujuan wawancara.
Wawancara semi-terstruktur
Dalam fase ini, lima partisipan dari sampel calon guru yang sebelumnya telah menjawab
kuesioner ‘worldview’ yang diberikan peneliti, diminta kesediaannya untuk diwawancara
lebih lanjut. Dengan jumlah sampel yang sedikit, peneliti dapat lebih fokus dalam
merespon setiap partisipan sebagai individu, dan proses analisis juga dapat menjadi jauh
lebih teliti, mengingat dapat begitu kompleksnya pandangan seorang individu mengenai
apa yang dia maknai sebagai IPA.
Sifat empiris IPA.
Selama wawancara, ketika diminta menjelaskan apa yang mereka pikirkan tentang IPA,
partisipan kompak menjawab cakupan ilmu pengetahuan ini yang hanya berkisar tentang
Alam, makhluk hidup dan tak hidup. Mereka menyebutkan bahwa pengetahuan dalam IPA
diperoleh berdasarkan bukti-bukti nyata di lapangan. Namun mereka juga menekankan
pentingnya eksperimen dalam IPA, dimana konsep eksperimen itu sendiri bagi mereka
adalah suatu bentuk penelitian yang berupa manipulasi objek. Menariknya ada satu
partisipan yang membedakan penelitian dengan eksperimen, dimana dia mengkorelasikan
eksperimen dengan suatu kegiatan yang berada di laboratorium:
“Penelitian itu biasanya kita langsung (ke lapangan), umpama penelitian (mengenai)
ikan harus turun ke kolam atau danau. (Sedangkan) eskperimen kan bisa
melakukannya di laboratorium”.
Dalam menjelaskan mengenai IPA, terlihat bahwa partisipan memiliki pandangan yang
kurang memadai mengenai IPA, dimana IPA digambarkan selalu berdasarkan bukti nyata
dan erat kaitannya dengan manipulasi objek di dalam sebuah kegiatan di laboratorium.
Metode ilmiah dalam IPA.
Ketika memaparkan mengenai eksperimen, partisipan menyebutkan juga tentang aturanaturan baku yang ada di dalam proses melakukan eksperimen:
“Apabila ingin mendapat hasil yang baik harus seperti itu pak, karena kan ga bisa
kalau meneliti itu asal-asal diteliti, harus ditentukan dulu prosesnya. Harus ada
proses tertentu yang harus dilewati” “Kalau menurut saya punya prosedur tertentu
ya…Jadi mereka punya patokan”
Eksperimen dalam pandangan partisipan adalah merupakan suatu kegiatan dengan
langkah- langkah yang sudah ditetapkan bersama oleh sesama ilmuan dan universal
sifatnya. Hal ini dilakukan supaya hasil yang diperoleh adalah teori yang dapat
dinyatakan valid pada akhirnya. Pandangan ini masuk dalam kategori ‘naif’ jika berbicara
mengenai metode ilmiah dalam IPA, karena tidak ada resep pasti langkah per langkah
untuk menghasilkan suatu teori yang valid dalam IPA.
Sifat sementara dalam IPA.
Semua partisipan merespon dengan jawaban bahwa teori dalam IPA ada
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kemungkinan berubah dan berkembang. Beberapa dari mereka memberikan alasan bahwa
teori IPA mungkin saja berubah karena: (1) perubahan Alam (2) adanya informasi baru
yang ditemukan, (3) perkembangan jaman (teknologi). Pendapat ini masih
dianggap kurang memadai ketika mendiskusikan mengapa teori dalam IPA bisa
mengalami perubahan. Namun beberapa partisipan juga berpendapat bahwa teori IPA
berubah karena ada ide-ide baru dan teori yang berbeda muncul:
“Menurut saya teori yang ada sekarang ini merupakan pacuan kita untuk kedepannya,
apakah nanti atom itu teorinya akan berubah atau tidak itu (tergantung) dari teori
yang kita pelajari…”
Pandangan ini masuk dalam kateori ‘lebih terinformasi’ mengenai mengapa bisa terjadi
perubahan dalam teori IPA.
Sifat inferensi dari IPA.
Peneliti memberikan kepada partisipan dua definisi dalam IPA; yaitu definisi spesies dan
atom. Semua partisipan nampaknya memiliki pandangan yang ‘naif’ mengenai bagaimana
ilmuan memperoleh kedua definisi ini. Mereka berpendapat bahwa definisi ini dihasilkan
dari pengamatan langsung, dan bahwa teori ini jelas terbukti oleh ilmuan manapun. Namun
ada beberapa partisipan yang meragukan bahwa manusia bisa mengamati atom secara
langsung, dan menyatakan bahwa mungkin saja mereka menggunakan imajinasi mereka
saat menggambarkan bentuk atom:
“mungkin itu (model atom) imajinasi orang itu kali ya pak”
Salah satu partisipan walaupun berpendapat bahwa teori IPA selalu berdasarkan hasil
pengamatan langsung, namun secara tersirat menjelaskan bahwa teori atom, contohnya,
diambil berdasarkan penarikan kesimpulan dari manifestasi suatu fenomena yang bisa
diamati langsung:
“Mungkin mereka melakukan percobaan seperti menggesek-gesekkan penggaris
dengan rambut lalu ada kertas disobek kecil-kecil. Mereka dekatkan setelah
digosokkan ke rambut itu ternyata nempel…”
Kreatifitas manusia dalam IPA.
Seluruh partisipan mengakui bahwa dalam IPA ada sisi kreatifitas ilmuan. Namun ketika
ditelusuri lebih lanjut, di bagian mana menurut mereka ilmuan berkreasi atau berimajinasi
dalam proses menghasilkan suatu pengetahuan baru, partisipan merespon bahwa hanya
pada bagian eksperimen saja ilmuan melakukannya. Dari pemberian contoh bagian
eksperimen yang mereka maksudkan, dapat disimpulkan bahwa menurut mereka adalah
pada fase merencanakan, mendesain dan pengumpulan data:
“Menurut saya perlu, tetapi tidak semua memakai imajinasi. Karena kan
imajinasi dan kreativias itu untuk seni di bidang seni estetika. Kalau di bidang
ilmu pengetahuan menurut saya sesuai keadaan nyata dan buki-bukti yang
ada...”
Namun bukan pada bagian dimana ilmuan harus melakukan pengambilan kesimpulan,
karena pada bagian ini harus murni dilakukan sesuai data yang diperoleh. Pandangan ini
sekali lagi menunjukkan bahwa partisipan dalam penelitian ini masuk dalam kategori
‘naif’ ketika memandang IPA secara umum.
Pembahasan
Literature yang berkaitan dengan tema ini (Ogunniyi dkk., 1995), memaparkan bahwa
guru yang memiliki pandangan tradisional tentang Alam lebih cenderung untuk memiliki
konsep yang kurang memadai atau ‘naif’ mengenai sifat dasar IPA. Dibandingkan dengan
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orang-orang yang memiliki cara pandang yang lebih ilmiah, mereka yang memiliki cara
pandang ‘tradisional’ seringkali didefinisikan sebagai orang yang percaya kepada roh-roh,
metafisik, dan menjaga harmoni dengan Alam. Berdasarkan definisi tersebut, hasil yang
diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan pemaparan Ogunniyi dkk
(1995).
Partisipan dalam penelitian ini mayoritas (70%) memiliki worldview yang naturecentered, dimana mereka tidak menganggap manusia sebagai yang dominan di Alam.
Ketika mereka menyebutkan Tuhan sebagai pencipta, mereka menyebutkan bahwa semua
mahkluk hidup dan tak hidup di dunia terhubung satu sama lain, sehingga menjaga
kesetimbangan Alam sangatlah penting untuk kehidupan semua elemen. Pandangan ini
lebih bersifat holistik.
Pandangan ini sangatlah berbeda dengan pandangan dalam kajian ilmiah, dimana
tubuh dan roh terpisah, dan bukanlah satu kesatuan. Sehingga penjelasan mengenai
fenomena Alam seringkali dipisahkan dengan hal-hal yang bersifat metafisik, namun
seringkali juga muncul dengan istilah pseudoscience. Dan ketika partisipan di wawancara
untuk menggali konsep mereka tentang IPA, ditemukan bahwa mayoritas dalam ke enam
aspek yang diteliti, partisipan berpandangan kurang memadai atau ‘naif’ ketika
memaknai IPA.
Perbedaan worldview yang dimiliki partisipan ternyata berpengaruh cukup signifikan
terhadap bagaimana mereka memaknai IPA. Dengan menyadari bahwa mereka memiliki
worldview yang cukup berbeda dengan komunitas ilmiah yang menghasilkan
pengetahuan dalam IPA, partisipan dapat mengambil pelajaran penting bahwa hal ini juga
dapat mempengaruhi mereka ketika mereka harus mengajarkan IPA di dalam kelas.
Secara tersirat, sebagai tenaga pengajar kelak, mungkin saja mereka malah akan
memperburuk atau gagal mengkoreksi pembentukan konsep IPA yang kurang memadai
pada siswa didik mereka.
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi guru dan calon guru untuk
memahami pentingnya hal mendasar mengenai kepercayaan siswa tentang dunia
berdasarkan budaya yang dimilikinya, dan bagaimana kepercayaan ini di dukung oleh
sistem pendidikan, karena pendidikan IPA dapat dikatakan sukses sejauh IPA dapat
menemukan kedudukannya yang sesuai dalam konteks kognitif dan sosiocultural anak.
Hasil penelitian ini juga ingin menekankan pentingnya peran seorang guru dalam membuat
siswanya sadar mengenai perbedaan antara apa yang mereka ajarkan dan apa yang mereka (guru)
sebenarnya yakini. Jika apa yang guru ajarkan dalam pelajaran IPA berbeda dengan apa yang
guru yakini benar dan dilakukan di luar sekolah, maka sangatlah tidak rasional untuk membuat
asumsi jika siswa dapat secara otomatis berpindah dari cara pandang yang satu ke cara pandang
lainnya, ketika harus mempelajari IPA di dalam kelas. Dalam hal ini maka fungsi dari kelas yang
sensitif terhadap isu budaya yang dimiliki anak, adalah untuk menjelaskan dan membuat siswa
sadar tentang arti dan nilai dari pengalaman sehari-harinya berhadapan dengan fenomenaAlam.

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa calon guru IPA di Palangka Raya yang
tidak memiliki latar belakang budaya barat, dan yang memiliki budaya Dayak yang
kental dalam kesehariannya, ternyata memiliki worldview yang nature-centred.
Perbedaan worldview yang mereka miliki nampaknya berimplikasi pada kurang
memadainya pembentukan konsep mereka tentang sifat dasar IPA.
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