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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Keberhasilan suatu sistem pembelajaran, antara lain bergantung pada guru. Hal 

ini disebabkan guru merupakan orang yang secara langsung berhadapan 

dengan siswa. Peran guru sangat penting dalam meningkatkan kemauan belajar 

siswa. Seorang guru dapat memotivasi dan memberikan pengarahan kepada 

siswa bagaimana cara belajar yang baik dan mengembangkan potensi lebih 

yang terdapat pada siswa. Menurut Sanjaya (2012: 15), dalam sistem 

pembelajaran guru bisa berperan sebagai perencana (planer) atau desainer 

(designer) pembelajaran, sebagai implementator dan atau mungkin keduanya. 

 

Demikian pula yang diungkapan oleh Suryani dan Agung (2012: 73) bahwa 

guru adalah jabatan dan pekerja profesional. Sebagai pendidik, profesionalisme 

seorang guru bukanlah pada kemampuannya mengembangkan ilmu 

pengetahuan, tetapi lebih pada kemampuannya untuk melaksanakan 

pembelajaran yang menarik dan bermakna. Dengan adanya penjelasan 

mengenai peran guru inilah yang menjadikan seorang guru memiliki pengaruh 

yang cukup signifikan dalam keberhasilan proses pembelajaran, yang mana 

keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar siswa. 
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Hasil observasi di SMP PGRI 1 Bandar Lampung menunjukkan bahwa 

kegiatan pembelajaran IPA di dalam kelas tidak bervariasi karena dalam 

mengajar guru hanya menggunakan metode ceramah dan diskusi, bahkan guru 

SMP PGRI 1 Bandar Lampung ini belum pernah menggunakan model 

pembelajaran selama mengajar di kelas. Hal ini menyebabkan pembelajaran di 

kelas menjadi monoton sehingga banyak siswa yang merasa bosan, bahkan 

berdampak buruk terhadap hasil belajar IPA siswa, terutama hasil belajar aspek 

kognitif siswa kelas VII yang masih tergolong rendah. Hasil belajar tersebut 

tampak dari nilai ulangan umum semester genap tahun pelajaran 2013/2014 

siswa kelas VII A tertinggi hanya sebesar 62,50 sedangkan nilai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) pada mata pelajaran IPA adalah 70,00. Selain itu, nilai 

tertinggi ini hanya didapat oleh satu orang siswa dari 41 siswa di kelas VII A. 

Untuk nilai ulangan harian IPA siswa kelas VII A yang dapat memperoleh nilai 

di atas 70 KKM : 80 hanya terdapat 9 orang dari 41 orang siswa. 

 

Masih rendahnya hasil belajar aspek kognitif siswa kelas VII SMP PGRI 1 

Bandar Lampung ini menyebabkan hasil belajar aspek afektif yang diperoleh 

siswa juga tidak maksimal, meskipun nilai aspek afektif yang diperoleh siswa 

ini tergolong baik (B) dengan rentang nilai yaitu 76-85. Namun, dari 41 orang 

siswa di kelas VII A tidak ada satu pun siswa yang memperoleh nilai afektif 

yang tergolong sangat baik (A) dengan rentang nilai yaitu >85. Rentang 

penilaian afektif di SMP PGRI 1 Bandar Lampung, yaitu: A > 86; B 76-85; C 

< 76. Adapun keterangan untuk penilaian tersebut, yakni: A (Sangat Baik); B 

(Baik); C (Tidak Tuntas). 
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Selain itu, selama kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode 

ceramah dan diskusi, aktivitas belajar siswa menunjukkan kurang baik. 

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan guru IPA kelas VII SMP 

PGRI 1 Bandar Lampung, menunjukkan bahwa siswa yang diajar oleh metode 

ceramah dan diskusi kurang memperlihatkan antusias yang tinggi terhadap 

pelajaran IPA dan juga para siswa kurang aktif dalam kegiatan proses 

pembelajaran seperti bertanya, menjawab ataupun menanggapi.  

 

Solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada SMP PGRI 1 Bandar 

Lampung tersebut yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Guided 

Discovery Learning dan Guided Inquiry Learning. Guided Discovery Learning 

merupakan model pembelajaran penemuan yang dilakukan dengan bimbingan 

dari guru. Hal ini dikarenakan siswa SMP masih memerlukan bantuan guru 

sebelum menjadi penemu murni. Siswa tidak hanya disodori dengan sejumlah 

teori (pendekatan deduktif), tetapi mereka pun berhadapan dengan sejumlah 

fakta (pendekatan induktif) (Kosasih, 2014: 83). Model Guided Inquiry 

Learning yaitu guru membimbing siswa untuk melakukan kegiatan dengan 

memberi pertanyaan awal dan mengarahkannya pada suatu diskusi. Guru 

mempunyai peran aktif dalam menentukkan permasalahan dan tahap-tahap 

pemecahannya. Dengan inquiry terbimbing ini, siswa yang belajar lebih 

berorientasi pada bimbingan dan petunjuk dari guru sehingga siswa dapat 

memahami konsep-konsep pelajaran. Siswa akan dihadapkan pada tugas-tugas 

yang relevan untuk diselesaikan baik melalui diskusi kelompok maupun secara 

individual agar mampu menyelesaikan masalah dan menarik suatu kesimpulan 

secara mandiri (Hamiyah dan Jauhar, 2014: 190). 
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Kelebihan dari model pembelajaran Guided Discovery Learning menurut 

Suryosubroto (2009: 185-186) yaitu: (1) membantu siswa mengembangkan 

atau memperbanyak persediaan dan penguasaan keterampilan proses dan 

kognitif siswa; (2) pengetahuan yang diperoleh sangat pribadi sifatnya dan 

mungkin merupakan suatu pengetahuan yang sangat kukuh; (3) 

membangkitkan gairah pada siswa, misalnya siswa merasakan jerih payah 

penyelidikannya, menemukan keberhasilan dan kadang-kadang kegagalan; (4) 

memberikan kesempatan pada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan 

kemampuan sendiri; (5) menyebabkan siswa mengarahkan sendiri cara 

belajarnya; (6) dapat membantu memperkuat pribadi siswa dengan 

bertambahnya kepercayaan pada diri sendiri, melalui proses-proses penemuan; 

(7) membantu perkembangan siswa menuju skeptisme yang sehat untuk 

menemukan kebenaran akhir dan mutlak.  

 

Model pembelajaran Guided Inquiry Learning menurut Hosnan (2014: 344), 

memiliki banyak keunggulan, diantaranya sebagai berikut: (1) menekankan 

pada pengembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotor secara seimbang, 

sehingga pembelajaran ini dianggap lebih bermakna; (2) dapat memberikan 

ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka; 

(3) dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang 

menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya 

pengalaman; (4) dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki 

kemampuan diatas rata-rata. 
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Kedua model pembelajaran ini, baik model pembelajaran Guided Discovery 

Learning maupun Guided Inquiry Learning sama-sama memiliki kelebihan 

sehingga perlu dilakukan perbandingan terhadap kedua model tersebut. 

Perbandingan ini dilakukan dengan tujuan agar dapat melihat dan menilai 

model mana yang lebih efektif digunakan dalam pembelajaran di sekolah, 

terutama dalam mengatasi masalah yang terjadi di SMP PGRI 1 Bandar 

Lampung. Selain itu, dengan dilakukannya perbandingan kedua model tersebut 

maka dapat memberikan alternatif pembelajaran bagi guru di sekolah.  

 

Penggunaan model pembelajaran Guided Discovery Learning dan Guided 

Inquiry Learning bukanlah suatu hal yang baru. Banyak penelitian terdahulu 

yang menggunakan kedua model tersebut bahkan tidak sedikit penelitian yang 

membandingkan kedua model tersebut yang pada umumnya dapat  

meningkatkan hasil belajar siswa. Beberapa penelitian tersebut diantaranya 

adalah dari Hermawan dan Sondang (2011: 31), menunjukkan bahwa model 

Inquiry lebih baik dibandingkan model Guided Discovery dan model 

konvensional. Hasil penelitian Jaya (2012: 8), menunjukkan bahwa metode 

Discovery-Inquiry terbimbing lebih baik dari metode ceramah bervariasi. 

Selain itu hasil penelitian Dwiguna (2013: 72), menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Guided Inquiry lebih baik dalam meningkatkan prestasi belajar 

secara signifikan dibanding Guided Discovery Learning. 

 

Dari hasil beberapa penelitian yang telah dikemukakan, dapat dilihat bahwa 

penelitian tersebut cenderung hanya menunjukkan pengukuran hasil belajar 

pada aspek kognitif saja. Sedangkan telah diketahui bahwa dalam proses 
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pembelajaran perlu pengukuran hasil belajar aspek afektif siswa. Aspek afektif 

berkenaan dengan sikap dan nilai. Beberapa ahli mengatakan bahwa sikap 

seseorang dapat diramal perubahannya, bila seseorang telah memiliki 

penguasaan kognitif tingkat tinggi. Penilaian hasil belajar aspek afektif kurang 

mendapat perhatian dari guru. Padahal seharusnya aspek afektif harus menjadi 

bagian integral dari bahan pengajaran dan harus tampak dalam proses 

pembelajaran serta hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Oleh karena itu, 

penting kiranya untuk melakukan pengukuran pada aspek afektif.  

 

Hasil belajar mencakup prestasi belajar, kecepatan belajar, dan hasil afektif. 

Karakteristik manusia meliputi cara yang tipikal dari berpikir, berbuat, dan 

perasaan. Tipikal berpikir berkaitan dengan aspek kognitif dan tipikal perasaan 

berkaitan dengan aspek afektif. Kedua aspek tersebut merupakan karakteristik 

manusia sebagai hasil belajar dalam bidang pendidikan. Aspek kognitif 

menurut Bloom dkk (dalam Sudaryono, 2012: 43) mencakup: pengetahuan 

(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis 

(analysis), sintesis (synthesis), dan evaluasi (evaluation). Aspek afektif 

menurut taksonomi Krathwol (dalam Sudaryono, 2012: 43) meliputi: 

penerimaan (receiving), partisipasi (responding), penilaian/penentuan sikap 

(valuing), organisasi (organization), dan pembentukan pola hidup 

(characteristic by a value or value complex). 

 

Hasil belajar yang diukur dalam penelitian ini adalah hasil belajar aspek 

kognitif dan hasil belajar aspek afektif. Pada hasil belajar aspek kognitif 

terdapat strategi kognitif yang merupakan organisasi keterampilan yang 
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internal (internal organized skill) yang perlu untuk belajar mengingat dan 

berpikir. Hasil belajar aspek afektif atau yang lebih dikenal sebagai hasil 

belajar sikap. Sikap merupakan kemampuan yang tidak dapat dipelajari dengan 

ulangan-ulangan, tidak bergantung atau dipengaruhi oleh hubungan verbal 

seperti halnya domain yang lain. Sikap ini penting dalam proses belajar, tanpa 

kemampuan ini belajar tidak akan berhasil dengan baik (Slameto, 2010: 14-15).  

 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti 

merasa perlu melakukan penelitian mengenai penggunaan model pembelajaran 

Guided Discovery Learning dan Guided Inquiry Learning dalam pembelajaran 

biologi dengan judul “Perbandingan Model Pembelajaran Guided Discovery 

Learning dengan Guided Inquiry Learning Terhadap Hasil Belajar Aspek 

Kognitif dan Afektif Siswa (Studi Komparatif pada Materi Pokok Peran 

Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan Siswa Kelas VII SMP PGRI 1 Bandar 

Lampung TP.2014/2015)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti 

merumuskan beberapa rumusan masalah antara lain: 

1. Apakah terdapat perbedaan antara pembelajaran yang menggunakan model 

Guided Discovery Learning dengan model Guided Inquiry Learning 

terhadap hasil belajar aspek kognitif siswa pada materi pokok peran 

manusia dalam pengelolaan lingkungan?  
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2. Apakah terdapat perbedaan antara pembelajaran yang menggunakan model 

Guided Discovery Learning dengan model Guided Inquiry Learning 

terhadap hasil belajar aspek afektif siswa pada materi pokok peran manusia 

dalam pengelolaan lingkungan?  

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, maka penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Perbedaan hasil belajar aspek kognitif siswa antara pembelajaran yang 

menggunakan model Guided Discovery Learning dengan model Guided 

Inquiry Learning pada materi pokok peran manusia dalam pengelolaan 

lingkungan. 

2. Perbedaan hasil belajar aspek afektif siswa antara pembelajaran yang 

menggunakan model Guided Discovery Learning dengan model Guided 

Inquiry Learning pada materi pokok peran manusia dalam pengelolaan 

lingkungan. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi sekolah, guru, dan 

siswa. 

 

1. Bagi Sekolah 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan model pembelajaran Guided 

Discovery Learning dan Guided Inquiry Learning dapat meningkatkan hasil 



9 
 

belajar IPA pada aspek kognitif dan aspek afektif siswa di SMP PGRI 1 

Bandar Lampung serta juga diharapkan dapat memberikan masukan positif 

bagi sekolah sehingga sekolah dapat meningkatkan mutu lulusan. 

2. Bagi Guru 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan guru bidang studi dapat 

menjadikan kedua model pembelajaran dalam penelitian ini sebagai pilihan 

dalam proses pembelajaran, serta dapat mengembangkan keterampilan dan 

penguasaan guru dalam mengelola dan melaksanakan model pembelajaran 

Guided Discovery Learning dan model pembelajaran Guided Inquiry 

Learning sesuai konsep yang direncanakan. 

3. Bagi Siswa 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dengan terlibat langsung 

dalam proses pembelajaran. 

b. Melatih sikap berani, sikap disiplin, sikap peduli dan sikap bertanggung 

jawab siswa pada saat melaksanakan pembelajaran IPA. 

c. Memotivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan 

mendorong siswa untuk berperan aktif  dalam proses pembelajaran. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Perbandingan dua model pembelajaran yaitu model pembelajaran Guided 

Discovery Learning dengan model pembelajaran Guided Inquiry Learning. 
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2. Model pembelajaran Guided Discovery Learning adalah model 

pembelajaran yang dilakukan dengan cara siswa melakukan penemuan 

yang dibimbing oleh guru. 

3. Langkah-langkah dalam pembelajaran model Guided Discovery Learning 

yaitu merumuskan masalah, membuat hipotesis, mengumpulkan data, 

menganalisis data, membuat kesimpulan, dan mengkomunikasikan 

(Kosasih, 2014: 85-88). 

4. Model pembelajaran Guided Inquiry Learning merupakan model 

pembelajaran yang dilakukan dengan cara guru membimbing siswa 

melakukan penyelidikan. 

5. Langkah-langkah dalam pembelajaran model Guided Inquiry Learning 

yaitu menyajikan masalah, membuat hipotesis, melakukan penyelidikan, 

mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan (Trianto, 

2013: 168-169). 

6. Pengukuran hasil belajar siswa hanya pada aspek kognitif dan afektif, 

peningkatan hasil belajar aspek kognitif dilihat dari nilai pretest sebagai 

penilaian awal siswa, posttest sebagai penilaian akhir siswa dan N-gain. 

7. Pengukuran pada aspek afektif mencakup indikator sikap yakni: (1)  sikap 

berani; (2) sikap disiplin; (3) sikap peduli; (4) sikap bertanggung jawab 

yang diukur dengan menggunakan lembar observasi sikap peduli 

lingkungan (Wardoyo, 2013: 9-10). 

8. Materi yang disampaikan hanya pada kompetensi dasar mengaplikasikan 

peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran 

dan kerusakan lingkungan. 
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9. Penggunaan kelas eksperimen dalam penelitian ini hanya sebatas 2 kelas di 

tingkat 1 SMP PGRI 1 Bandar Lampung, yakni dengan kelas VII A 

menggunakan model pembelajaran Guided Discovery Learning dan kelas 

VII B menggunakan model pembelajaran Guided Inquiry Learning. 

 

F. Kerangka Pikir 

Penjelasan yang tertulis pada latar belakang di atas, menunjukkan bahwa hasil 

belajar IPA siswa kelas VII masih tergolong rendah, dilihat dari ulangan umum 

semester genap salah satu kelas yakni kelas VII A diperoleh data bahwa dari 41 

orang siswa tidak ada satu orang pun yang nilai ulangan umumnya mencapai 

nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu sebesar 70. Selain itu, dilihat 

dari ulangan harian hanya terdapat 9 orang dari 41 orang siswa di kelas VII A 

yang mendapat nilai ulangan harian mencapai nilai 80 ke atas. Selain hasil 

belajar yang tergolong rendah, guru SMP PGRI 1 Bandar Lampung khususnya 

guru kelas VII hanya menerapkan metode mengajar yang sama dari tahun ke 

tahun yaitu metode ceramah dan diskusi sehingga menyebabkan siswa 

cenderung cepat jenuh dan merasa bosan dalam kegiatan belajar. Ditambah lagi 

sekolah ini belum pernah menerapkan berbagai macam model pembelajaran, 

padahal banyak sekali model pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah 

tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor rendahnya hasil belajar IPA 

siswa kelas VII SMP PGRI 1 Bandar Lampung. 

 

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan pemberian stimulus-stimulus 

kepada siswa dengan harapan terjadinya respon yang positif pada diri siswa. 
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Guru harus mampu memberi stimulus dalam proses pembelajaran agar siswa 

memberi respon positif. Siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran dan 

juga akan berpengaruh pada penguasaan materi yang diserap siswa akan 

optimal. Oleh sebab itu, seorang guru harus dapat mensiasati agar proses 

pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik. 

Salah satu cara untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran 

adalah dengan menggunakan model pembelajaran Guided Discovery Learning 

dan Guided Inquiry Learning, pada materi pokok peran manusia dalam 

pengelolaan lingkungan.  Dengan belajar menggunakan model pembelajaran 

Guided Discovery Learning dan Guided Inquiry Learning siswa akan lebih 

tertarik dan bergairah serta dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Model pembelajaran Guided Discovery 

Learning menekankan pada kemampuan siswa dalam menemukan data atau 

fakta dari apa yang diamatinya, sedangkan model pembelajaran Guided Inquiry 

Learning menekankan kepada kemampuan siswa dalam menyelidiki data atau 

fakta yang diperolehnya selama melakukan pengamatan. Kedua model 

pembelajaran ini juga menekankan pada aktivitas interaksi diantara siswa 

untuk saling membantu dan bekerja sama dalam menguasai materi pelajaran.  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, yang menggunakan dua kelas. 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian untuk membandingkan hasil belajar 

aspek kognitif dan afektif siswa antara kelas yang menggunakan model 

pembelajaran Guided Discovery Learning dengan kelas yang menggunakan 

model pembelajaran Guided Inquiry Learning, pada materi pokok peran 

manusia dalam pengelolaan lingkungan. 



13 
 

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah X1, X2 dan variabel 

terikat Y1, Y2. Variabel X1 adalah variabel bebas dengan model pembelajaran 

Guided Discovery Learning, variabel X2 adalah variabel bebas dengan model 

pembelajaran Guided Inquiry Learning. Sedangkan variabel Y1 adalah variabel 

terikat yaitu hasil belajar aspek kognitif siswa dan variabel Y2 adalah variabel 

terikat yaitu hasil belajar aspek afektif siswa dengan materi pokok peran 

manusia dalam pengelolaan lingkungan. 

 

Hubungan antara variabel tersebut digambarkan dalam diagram berikut  ini: 

        X1             Y1 

 

        X2          Y2 

Keterangan:  X1=  Model pembelajaran Guided Discovery Learning 

X2=  Model pembelajaran Guided Inquiry Learning 

                    Y1=  Hasil belajar aspek kognitif siswa 

                          Y2=  Hasil belajar aspek afektif siswa 

       (dimodifikasi dari Sugiyono, 2011: 71)  

 

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

 

G. Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka hipotesis yang 

diajukan yaitu: 

“Terdapat perbedaan antara penggunaan model pembelajaran Guided 

Discovery Learning dengan model pembelajaran Guided Inquiry Learning 

terhadap hasil belajar aspek kognitif dan afektif siswa.” 


