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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelajaran IPA di SMP masih merupakan IPA terpadu, yaitu gabungan dari 

fisika, kimia, dan biologi. Materi biologi sangat bervariasi dan termasuk materi 

yang memiliki tingkat pemahaman yang menyeluruh. Materi biologi memiliki 

cakupan materi yang luas mengenai bagaimana mengenal diri sendiri, mengenal 

makhluk hidup di sekitar, mengetahui hubungan makhluk hidup dengan makhluk 

hidup lain serta lingkungannya, sehingga dalam belajar materi biologi berkaitan 

erat dengan cara mencari tahu tentang konsep kehidupan dan memahami tentang 

alam sekitar secara sistematis (Ambarsari, 2013). Oleh karena itu, belajar materi 

biologi bukan hanya terbatas pada penguasaan kumpulan pengetahuan berupa 

fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu 

proses penemuan. 

Pembelajaran materi biologi harus dilaksanakan dengan cara yang tepat dan 

menarik karena dalam mempelajari materi biologi siswa bukan hanya dituntut 

untuk menghafal materi, tetapi siswa lebih dituntut untuk memahami konsep dan 

diharapkan siswa mampu menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-

hari, serta dapat mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuannya tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran materi biologi diarahkan 

pada keterampilan proses sains dalam menemukan fakta-fakta, konsep-konsep, 
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dan prinsip-prinsip melalui proses observasi dan eksperimen terhadap suatu 

kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian dalam pembelajaran materi biologi menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses sains dan sikap ilmiah (Trianto, 2011). 

Keterampilan proses sains merupakan suatu keterampilan dalam kegiatan 

pembelajaran yang menuntut siswa aktif secara mandiri dalam menemukan fakta-

fakta, konsep-konsep, dan teori-teori selama kegiatan pembelajaran materi 

biologi. Menurut Rustaman (2005), keterampilan proses sains tidak 

mementingkan konsep tetapi lebih menuntut pengembangan proses secara utuh 

melalui metode ilmiah. Keterampilan proses sains melibatkan keterampilan-

keterampilan kognitif atau intelektual, manual, dan sosial. Keterampilan kognitif 

atau intelektual memicu siswa untuk menggunakan pikirannya. Keterampilan 

manual melibatkan siswa dalam menggunakan alat dan bahan, mengukur, 

menyusun, atau merakit alat. Sedangkan keterampilan sosial akan merangsang 

siswa berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. Dengan mengembangkan keterampilan proses sains siswa akan mampu 

menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep serta menumbuhkan 

dan mengembangkan sikap dan nilai yang dituntut. 

Menurut Dimyati dan Moedjiono (2009), keterampilan proses sains dalam 

proses pembelajaran materi biologi terdiri dari keterampilan proses sains dasar 

dan keterampilan proses sains terpadu. Keterampilan proses sains dasar dimulai 

dari kegiatan mengobservasi atau mengamati, mengklasifikasi atau 
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mengelompokkan, memprediksi, mengajukan hipotesis, mengukur, 

menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Sedangkan keterampilan proses sains 

terpadu dimulai dari identifikasi variabel sampai dengan yang paling kompleks 

yaitu eksperimen. Kegiatan pembelajaran yang menekankan pada keterampilan 

proses sains, akan melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran 

sehingga materi biologi yang bersifat abstrak akan lebih mudah dipahami oleh 

siswa. 

Rangkaian kegiatan proses sains tersebut menjadikan seorang guru harus 

dapat menerapkan suatu pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa, sehingga 

siswa dapat menggunakan berbagai sumber belajar, lebih menghayati materi 

karena berhadapan langsung dengan obyek belajar, sikap ingin tahu, kemampuan 

kreatifitas, sikap kritis, sistematis, terbuka, jujur dapat ditumbuh kembangkan dan 

siswa dilibatkan secara optimal baik mental maupun fisik, sehingga pengetahuan 

mudah dipahami dan tahan lama (Julianto, 2010). Dengan demikian seorang guru 

harus menggunakan model atau metode yang tepat dan sesuai dengan materi yang 

akan disampaikan, sehingga siswa akan memperoleh pengetahuan yang baru. Oleh 

karena itu, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang menghasilkan 

pengalaman yang baru yang inovatif dan efektif. 

Kegiatan pembelajaran materi biologi yang selama ini dilaksanakan di 

sekolah-sekolah pada umumnya belum menekankan pada pengalaman belajar 

siswa yang diperoleh melalui keterampilan proses sains. Pada umumnya 

pembelajaran materi biologi yang berlangsung masih perpusat pada guru, dimana 

guru menjadi satu-satunya sumber informasi. Guru hanya menyampaikan fakta-
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fakta dan konsep-konsep yang ada di buku, sehingga siswa dituntut untuk 

menghafal banyak materi. Akibatnya, siswa mempunyai banyak hafalan materi 

tetapi tidak dilatih untuk menemukan pengetahuan, tidak dilatih untuk 

menemukan konsep, dan tidak dilatih untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 

Hal tersebut menyebabkan kurangnya perkembangan keterampilan berpikir dan 

keterampilan praktik siswa (Prayitno, 2010). Padahal kedua keterampilan tersebut 

diperlukan untuk mengembangkan pengalaman belajar siswa. Dengan melibatkan 

siswa dalam proses pembelajaran siswa akan memperoleh pengalaman belajar 

secara langsung, sehingga materi biologi yang selama ini dianggap sebagai materi 

yang sulit dapat lebih mudah untuk dipahami. 

Kondisi nyata yang terjadi di SMP Negeri 3 Banyumas khususnya kelas 

VIII menunjukkan bahwa pembelajaran materi biologi yang lebih menekankan 

pada keterampilan proses sains dasar siswa belum berjalan optimal. Berdasarkan 

hasil observasi yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa kegiatan 

pembelajaran materi biologi belum menggunakan model atau metode yang 

bervariasi. Hal tersebut diperkuat dengan pengisian angket oleh siswa yang 

menunjukkan bahwa 62,63345% siswa menyatakan bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran guru belum menggunakan metode atau model yang bervariasi. 

Dalam kegiatan pembelajaran siswa belum terlibat secara langsung dalam proses 

mengamati objek biologi, menafsirkan hasil pengamatan, mengelompokkan, 

mengajukan hipotesis, dan mengkomunikasikan hasil pengamatan. Guru lebih 

sering menjelaskan materi sesuai dengan yang ada di buku paket maupun LKS, 

sehingga siswa tidak terlibat secara aktif tetapi siswa cenderung diam, 
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mendengarkan, dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Dalam 

pembelajaran materi biologi masih banyak siswa yang kurang termotivasi dalam 

belajar dan malas berfikir secara mandiri, sehingga dalam kegiatan pembelajaran 

masih ada beberapa siswa yang sibuk dengan aktifitasnya sendiri seperti 

mengobrol, memainkan telepon genggam, ada yang mengantuk, dan ada yang 

bercanda dengan siswa lain. Kondisi yang demikian dapat menyebabkan 

melemahnya kualitas pembelajaran dan keterampilan proses sains dasar yang 

harus dikembangkan menjadi terabaikan. 

Rustaman (2005), mengungkapkan bahwa keterampilan proses sains dasar 

sangat penting dikembangkan dalam pendidikan karena merupakan kompetensi 

dasar untuk mengembangkan sikap ilmiah siswa dan keterampilan dalam 

memecahkan masalah sehingga dapat membentuk pribadi siswa yang kreatif, 

kritis, terbuka, inovatif, dan kompetitif dalam persaingan di masyarakat. 

Keterampilan proses sains dasar yang harus dikembangkan diantaranya yaitu 

mengamati objek biologi, menafsirkan hasil pengamatan, mengelompokkan, 

mengajukan hipotesis dan mengkomunikasikan hasil pengamatan. Dengan 

mengembangkan keterampilan proses sains dasar tersebut siswa akan lebih mudah 

memahami konsep yang rumit dan abstrak apabila disertai dengan contoh konkret, 

sehingga siswa belajar secara aktif dan kreatif mengembangkan keterampilan 

untuk memproseskan perolehan konsep. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan 

Dimyanti dan Moedjiono (2009), yang menyatakan bahwa salah satu alasan 

perlunya diterapkan keterampilan proses sains dasar yaitu untuk memudahkan 
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siswa memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak dengan cara memberikan 

contoh-contoh konkrit. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan solusi untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains dasar siswa. Salah satu solusinya yaitu dengan memilih 

dan menentukan model pembelajaran yang tepat, menarik, dan dapat menciptakan 

susasana belajar yang menyenangkan bagi siswa sehingga dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains dasar siswa. Salah satu model pembelajaran tersebut 

adalah model pembelajaran Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry). 

Model inkuri merupakan suatu rangkuman kegiatan belajar yang melibatkan 

secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara 

sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri 

penemuannya dengan penuh percaya diri (Gulo, 2004). Inkuiri terbimbing 

merupakan model pembelajaran yang menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah 

pada diri siswa, sehingga siswa mampu mengembangkan kreativitas dalam 

memahami konsep dan memecahkan masalah. 

Secara umum proses inkuiri menurut Sanjaya (2006) dapat dilakukan 

melalui beberapa langkah yaitu langkah pertama merumuskan masalah, guru 

membimbing siswa menentukan suatu masalah yang terkait dengan materi yang 

disampaikan, kemudian siswa memikirkan sendiri jawabannya; langkah kedua 

mengajukan hipotesis, guru membimbing siswa menemukan jawaban sementara 

atas masalah yang ditemukan; langkah ketiga mengumpulkan data, siswa 

malakukan eksperimen sederhana; langkah keempat menguji data berdasarkan 

data yang ditemukan, siswa menguji hasil eksperimen dengan fakta-fakta dan 
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teori-teori yang terkait; dan langkah kelima membuat kesimpulan, siswa 

mempresentasikan hasil diskusinya didepan kelas dan membuat kesimpulan. 

Model inkuiri terbimbing menekankan pada proses pencarian pengetahuan dari 

pada transfer pengetaahuan, sehingga dengan menerapkan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing diharapkan dapat meningkatkan keterampilan proses sains 

dasar yang ada pada diri siswa karena siswa dipandang sebagai subjek belajar 

yang perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan guru 

hanyalah sebagai fasilitator yang membimbing dan mengoordinasikan kegiatan 

belajar siswa. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) 

Pada Mata Pelajaran IPA Materi Biologi Terhadap Peningkatan Keterampilan 

Proses Sains Dasar Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 3 Banyumas Tahun Pelajaran 

2015/2016”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini, adalah “Apakah model pembelajaran Inkuiri Terbimbing (Guided 

Inquiry) pada mata pelajaran IPA materi biologi berpengaruh terhadap 

peningkatan keterampilan proses sains dasar siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 

Banyumas”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) pada mata pelajaran IPA 

Pengaruh Model Pembelajaran..., Dyah Wiwit Cahyaningsih, FKIP, UMP, 2016



8 
 

 
 

materi biologi terhadap peningkatan keterampilan proses sains dasar siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 3 Banyumas. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru, dan 

sekolah. 

1.4.1 Manfaat Bagi Siswa 

Menjadi acuan bagi siswa agar dapat aktif berpartisipasi, mendapat 

informasi dan pengalaman tentang variasi cara belajar, meningkatkan 

keterampilan proses sains dasar siswa, sehingga siswa menjadi aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar dan termotivasi untuk meningkatkan prestasi belajar. 

Memudahkan siswa untuk mempelajari dan memahami materi biologi. 

1.4.2 Manfaat Bagi Guru 

Guru akan mendapat gambaran tentang perlunya menggunakan model 

pembelajaran yang bervariasi agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA 

materi biologi. Sebagai alternatif pemecahan masalah pembelajaran yang dihadapi 

siswa dan menambah wawasan serta keterampilan pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. 

1.4.3 Manfaat Bagi Sekolah 

Dapat mengetahui cara untuk meningkatkan kemampuan 

mengkomunikasikan siswa pada konsep IPA materi biologi dan memberikan 

kebijakan untuk menggunakan model pembelajaran yang lebih tepat. Memberikan 

sumbangan bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran. 

1.5 Hipotesis 
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Hipotesis yang diambil adalah model pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

(Guided Inquiry) pada mata pelajaran IPA materi Biologi berpengaruh terhadap 

peningkatan keterampilan proses sains dasar siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 

Banyumas, dengan konsep sebagai berikut : 

a) Ho  : Tidak ada pengaruh pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) pada mata pelajaran IPA 

materi biologi terhadap peningkatan keterampilan proses sains dasar siswa. 

b) Ha  : Ada pengaruh pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) pada mata pelajaran IPA materi biologi 

terhadap peningkatan keterampilan proses sains dasar siswa. 

Keterangan : 

a) Ho diterima dan Ha ditolak jika t hitung < t tabel, artinya bahwa tidak 

terdapat pengaruh pembelajaran menggunakan model pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing (Guided Inquiry) pada mata pelajaran IPA materi biologi 

terhadap peningkatan keterampilan proses sains dasar siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 3 Banyumas. 

b) Ho ditolak dan Ha diterima jika t hitung > t tabel, artinya bahwa terdapat 

pengaruh menggunakan model pembelajaran Inkuiri Terbimbing (Guided 

Inquiry) pada mata pelajaran IPA materi biologi terhadap peningkatan 

keterampilan proses sains dasar siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Banyumas. 
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