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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam suatu kehidupan peran pendidikan sangat dibutuhkan agar dapat

memiliki pemikiran yang lebih baik untuk masa depan. Menurut (Ahmadi dan

Uhbiyati, 2003: 73–74) anak adalah makhluk yang sedang tumbuh, oleh karena

itu pendidikan penting sekali karena mulai sejak bayi belum dapat berbuat

sesuatu untuk kepentingan dirinya, baik untuk mempertahankan hidup maupun

merawat diri, semua kebutuhan tergantung orang tua. Oleh sebab itu anak

memerlukan bantuan tuntunan, pelayanan, dan dorongan dari orang lain demi

mempertahankan hidup dengan mendalami belajar setahap demi setahap untuk

memperoleh kepandaian, keterampilan, pembentukan sikap dan tingkah laku

sehingga lambat laun dapat berdiri sendiri yang semuanya itu memerlukan

waktu yang cukup lama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 Ayat 1 disebutkan pendidikan

dasar bertujuan untuk meletakkan dasar: (1) kecerdasan; (2) pengetahuan;(3)

kepribadian;(4) akhlak mulia;(5) keterampilan untuk hidup mandiri;dan (6)

mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tampaknya pendidikan dasar, yang

mencakup SD dan SMP, ini sudah diorientasikan kepada upaya mendasari

hidupnya. Hal ni dapat dilihat dari butir keterampilan untuk hidup mandiri dan
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mengikuti pendidikan lebih lanjut, disamping bekal-bekal hidup yang lain

(Pidarta, 2009: 12).

Fungsi pendidikan adalah membimbing anak ke arah suatu tujuan yang kita

nilai tinggi. Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa semua

anak didik kepada tujuan itu. Apa yang diajarkan hendaknya dipahami

sepenuhnya oleh semua anak (Nasution, 2008: 35). Dalam suatu pendidikan

belajar merupakan suatu proses yang harus dijalani, menurut Slameto (2003: 2)

belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

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

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,

terutama hasil belajar ranah 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 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 memperoleh nilai di

atas 70 hanya terdapat 9 orang dari 41 orang siswa.
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Tidak hanya hasil belajar ranah kognitif siswa yang rendah namun hasil belajar

ranah afektif yang diperoleh juga tidak maksimal, meskipun nilai ranah 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).

Selama kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah dan

diskusi, aktivitas siswa kurang memperlihatkan antusias yang tinggi terhadap

pelajaran IPA serta siswa juga kurang aktif dalam kegiatan proses

pembelajaran seperti halnya bertanya, menjawab ataupun menanggapi. Solusi

yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di SMP

PGRI 1 Bandar Lampung yaitu dengan menggunakan model pembelajaran

Guided Inquiry Learning dan Guided Discovery Learning. Pada model

pembelajaran Guided Inquiry Learning, guru membimbing siswa untuk

melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarahkannya

pada suatu diskusi, siswa yang belajar lebih berorientasi pada bimbingan dan

petunjuk dari guru sehingga dapat memahami konsep-konsep pelajaran dan

akan memperoleh pedoman sesuai dengan yang diperlukan (Hamiyah dan

Jauhar, 2014: 190-191), sedangkan pada model pembelajaran Guided

Discovery Learning guru memberi siswa contoh topik spesifik dan memandu

siswa untuk memahami topik tersebut sehingga model ini efektif untuk

mendorong keterlibatan dan motivasi siswa seraya membantu siswa
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mendapatkan pemahaman mendalam tentang  topik-topik yang jelas (Eggen

dan Kauchak, 2012: 177).

Pembelajaran Inquiry menurut Trianto (2013: 344) merupakan pembelajaran

yang banyak dianjurkan karena memiliki beberapa keunggulan, diantaranya

yaitu: (1) pembelajaran Inquiry menekankan kepada pengembangan ranah

kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran

Inquiry ini dianggap lebih bermakna; (2) pembelajaran Inquiry dapat

memberikan ruang peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar

mereka; (3) Inquiry merupakan pembelajaran yang dianggap sesuai dengan

perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah

proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman; (4) pembelajaran ini

dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas

rata-rata. Artinya, peserta didik yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak

akan terhambat oleh peserta didik yang lemah dalam belajar.

Pembelajaran Discovery menurut Suryosubroto (2009: 185-186) memiliki

beberapa keunggulan yaitu: (1) dianggap membantu siswa mengembangkan

atau memperbanyak persediaan dan penguasaan keterampilan dan proses

kognitif siswa. Kekuatan dari proses penemuan datang dari usaha untuk

menemukan; (2) pengetahuan diperoleh dari pembelajaran ini sangat pribadi

sifatnya dan mungkin merupakan suatu pengetahuan yang sangat kukuh; (3)

pembelajaran Discovery membangkitkan gairah pada siswa, misalnya siswa

merasakan jerih payah penyelidikannya, menemukan keberhasilan dan kadang-

kadang kegagalan; (4) memberi kesempatan pada siswa untuk bergerak maju
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sesuai dengan kemampuannya sendiri; (5) menyebabkan siswa mengarahkan

sendiri cara belajarnya, sehingga ia lebih merasa terlibat dan bermotivasi

sendiri untuk belajar, paling sedikit pada suatu proyek penemuan khusus; (6)

dapat membantu memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya kepercayaan

pada diri sendiri melalui proses penemuan; (7) pembelajaran ini berpusat pada

anak, misalnya memberi kesempatan kepada mereka dan guru berpartisipasi

sebagai sesama dalam mengecek ide; (8) membantu perkembangan siswa

menuju skeptisisme yang sehat untuk menemukan kebenaran akhir yang

mutlak.

Kedua model pembelajaran tersebut sama-sama memiliki kelebihan sehingga

perlu dilakukan perbandingandengan tujuan untuk 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 Inquiry Learning dan Guided

Discovery 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
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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 beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat terlihat bahwa

penelitian tersebut cenderung hanya menunjukkan pengukuran hasil belajar

pada ranah kognitif saja sedangkan ranah afektifnya tidak ada padahal

pengukuran hasil belajar ranah afektif juga perlu diperhatian dan dinilai oleh

guru agar dapat mengetahui tingkat keberhasilan seorang peserta didik dalam

mencapai ketuntasan dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul

“Perbandingan Model Pembelajaran Guided Inquiry Larning dengan Guided

Discovery Learning Terhadap Hasil Belajar Ranah Kognitif dan Afektif

Siswa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaaan antara penggunaan model pembelajaran

Guided Inquiry Learning dan Guided Discovery Learning terhadap  hasil

belajar ranah kognitif siswa pada materi pokok pengaruh kepadatan

populasi manusia terhadap lingkungan?
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2. Apakah terdapat perbedaaan antara penggunaan model pembelajaran

Guided Inquiry Learning dan Guided Discovery Learningterhadap  hasil

belajar ranah afektif siswa pada materi pokok pengaruh kepadatan

populasi manusia terhadap lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari

penelitian iniuntuk mengetahui:

1. Perbedaan antara penggunaan model pembelajaran Guided Inquiry

Learning dengan Guided Discovery Learning terhadap hasil belajar ranah

kognitif siswa pada materi Pengaruh Kepadatan Populasi Manusia

Terhadap Lingkungan.

2. Perbedaan antara penggunaan model pembelajaran Guided Inquiry

Learning dengan Guided Discovery Learning terhadap hasil belajar ranah

afektif siswa pada materi Pengaruh Kepadatan Populasi Manusia Terhadap

Lingkungan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Siswa

Memberikan pengalaman belajar yang berbeda karena dalam penggunaan

model pembelajaran Guided Inquiry Learning dapat meningkatkan

kemampuan siswa dalam menyelidiki masalah sedangkan dalam
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penggunaan model pembelajaran Guided Discovery Learning dapat

membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam

menemukan masalah.

2. Bagi Guru

Memberikan alternatif dalam memilih model pembelajaran yang tepat

untuk meningkatkan hasil belajar ranah kognitif dan afektif siswa.

3. Bagi Sekolah

Penggunaan model pembelajaran Guided Inquiry Learning dan Guided

Discovery Learning dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan mutu

pelajaran biologi.

4. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang nyata sebagai calon

pendidik di masa depan dalam menyiapkan model pembelajaran yang tepat

untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelidiki dan

menemukan masalah.

E. Rung Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Perbandingan dua model pembelajaran yaitu Guided Inquiry Learning dan

Guided Discovery Learning.

2. Model pembelajaran Guided Inquiry Learning yaitu suatu model

pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk

menyelidiki suatu permasalahan secara sistematis, logis, dan analitis
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dengan dibimbing oleh guru. Adapun sintaks dari pembelajaran ini yaitu:

(1) mengajukan permasalahan; (2) merumuskan hipotesis;

(3) mengumpulkan data; (4) menganalisis data;  dan (5) membuat

kesimpulan (Trianto, 2013: 168-169), sedangkan model pembelajaran

Guided Discovery Learning yaitu suatu model pembelajaran yang

mengutamakan peran guru dalam membimbing siswa untuk menemukan

konsep-konsep melalui proses mentalnya. Adapun sintaks dari

pembelajaran ini yaitu: (1) merumuskan masalah; (2) membuat hipotesis;

(3) mengumpulkan data; (4) merumuskan kesimpulan; dan (5)

mengkomunikasikan (Kosasih, 2014: 85-88).

3. Pengukuran hasil belajar siswa hanya pada ranah kognitif dan afektif, pada

ranah kognitif diukur dari hasil pretes sebagai penilaian awal dan postes

sebagai penilaian akhir, sedangkan pada ranah afektif diukur dari proses

pembelajaran dengan indikator peduli, disiplin, dan bertanggung jawab.

(Kosasih, 2014: 15).

4. Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengaruh kepadatan

populasi manusia terhadap lingkungan

5. Subjek dalam penelitian ini hanya sebatas 2 kelas di tingkat 1 SMP PGRI

1 Bandar Lampung, yakni kelas VII A menggunakan model pembelajaran

Guided Inquiry Learning dan kelas VII B menggunakan model

pembelajaran Guided Discovery Learning.



10

F. Kerangka Pikir

Pembelajaran Biologi memiliki tujuan yang salah satunya adalah

menumbuhkan sikap ilmiah siswa. Upaya untuk menumbuhkan sikap ilmiah

siswa tersebut diperlukan peranan seorang guru yang kreatif memilih model

pembelajaran yang tepat, diantaranya yaitu model pembelajaran Guided

Inquiry Learning dan Guided Discovery Learning. Model pembelajaran

Guided Inquiry Learning merupakan pembelajaran yang dirancang untuk

mengajak siswa secara langsung ke dalam proses ilmiah dalam waktu yang

relative singkat dengan dibimbing oleh guru. Kegiatan Inquiry dimulai ketika

permasalahan diajukan, kemudian siswa di minta untuk merumuskan hipotesis.

Lalu siswa bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah dirumuskan

dengan menganalisis data yang telah diperoleh. Langkah penutup dari

pembelajaran Inquiry adalah membuat kesimpulan berdasarkan data yang

diperoleh siswa.

Model pembelajaran Guided Discovery Learning mengarahkan siswa untuk

dapat menemukan sesuatu melalui proses pembelajaran yang dilakoninya

namun juga dibimbing oleh guru. Kegiatan awal dalam pembelajaran ini yaitu

guru menyampaikan suatu permasalahan untuk menimbulkan rasa penasaran

tentang fenomena tertentu agar masalah tersebut mendorong siswa untuk mau

melakukan suatu rangkaian pengamatan mendalam. Lalu siswa diajak

melakukan identifikasi masalah setelah itu merumuskan jawaban sementara

lalu melakukan pengumpulan data. Setelah data terkumpul dan dianalisis,

kemudian dikoreksi dengan rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya.

Data-data tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut.
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Kesimpulan itulah yang dimaksud dengan sebagai penemuan di dalam

rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa.

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

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

Inquiry Learning, variabel X2 adalah variabel bebas dengan model

pembelajaran Guided Discovery Learning. Sedangkan variabel Y1 adalah

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

variabel terikat yaitu hasil belajar ranah afektif siswa.

Paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut :

X1 Y1

X2 Y2

Keterangan :X1= Model Pembelajaran Guided Inquiry Learning
X2= Model Pembelajaran Guided Discovery Learning
Y1= Hasil Belajar Ranah Kognitif
Y2= Hasil Belajar Ranah Afektif (dimodifikasi dari Sugiyono,

2011: 71)

Gambar 1. Hubungan antara dua variabel bebas dan dua variabel terikat

G. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka hipotesis

penelitian ini adalah :

Terdapat perbedaan antara penggunaan model pembelajaran Guided Inquiry

Learning dengan Guided Discovery Learning terhadap hasil belajar ranah

kognitif dan afektif siswa.


