
 
 
 
 
 
                                                     I. PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang 

 Pendekatan keterampilan proses dapat diartikan sebagai wawasan atau    

 anutan pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan  

 fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada  

 prinsipnya telah ada pada diri siswa (Depdikbud, 1994:9). 

 
 Biologi merupakan matapelajaran yang termasuk dalam rumpun IPA (Ilmu   

 Pengetahuan Alam). Kebanyakan siswa menganggap bahwa mata pelajaran  

 biologi merupakan mata pelajaran hafalan dan sulit untuk dipahami.  

 Padahal biologi merupakan mata pelajaran yang tidak lepas dengan  

 kehidupan sehari-hari. Sebelum siswa memperoleh pelajaran disekolah  

 mereka sudah mempunyai pengetahuan awal yang diperoleh melalui  

 jenjang pendidikan sebelumnya. Selain itu, pembelajaran biologi  

 mengembangkan rasa ingin tahu melalui penemuan/discovery berdasarkan  

 pengalaman langsung yang dilakukan melalui kerja ilmiah untuk  

 memanfaatkan fakta, membangun konsep, prinsip, teori, dan hukum.  

 Keterampilan dasar ( Basic Skills) yang terdiri dari 5 keterampilan yaitu  

 mengobservasi, mengklasifikasikan, memprediksikan, mengukur,   

 menyimpulkan. Dimyati dan Mudjiono (2002:140) 
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Guru di SMP Negeri 3 Natar khususnya guru IPA biologi selama ini  telah 

melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan proses pembelajaran 

dengan menggunakan  media pembelajaran,  dan mengaplikasikan berbagai 

metode pembelajaran. 

 

Metode yang pernah diterapkan di SMP Negeri 3 Natar antara lain metode,   

metode diskusi dan ceramah informasi.  Dengan metode diskusi hanya 

terbatas keterampilan proses dasar yang dapat tergali, diduga hanya 

membangun konsep,  karena siswa jarang sekali melakukan praktikum dan 

diskusi dengan teman untuk menyelesaikan suatu masalah.  Dengan 

diadakannya diskusi,  maka siswa akan terlatih untuk bertanya kepada 

teman,  bertanya kepada guru,  memberikan pendapat atau sanggahan,  serta 

menjawab pertanyaan dari teman ataupun dari guru.   

 

Maka dari itu diperlukan metode lain yang diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan proses dasar  siswa.  Salah satu metode pembelajaran yang 

diduga dapat menciptakan keaktifan siswa saat proses pembelajaran yaitu 

dengan menggunakan metode discovery dalam pembelajaran berbasis 

keterampilan proses dasar.   

 

Berdasarkan penelitian Andra (2007:3) menyatakan bahwa degan 

penggunaan metode Discovery dapat meningkatkan aktivitas dan 

pencapaiyan kompetensi belajar siswa, pada sub materi pokok gerak. 
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Berdasarkan penelitian Sularmi  (2008:1) preatasi belajar IPA dipengaruhi 

oleh metode Inquiry-Discovery terdapat pengaruh , antara metode (Inquiry-

Discovery dan Konvensional) dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

IPA yang meningkat. 

 

Materi tumbuhan dapat diajarkan kepada siswa melalui pembelajaran 

dengan metode discovery / penemuan.  Secara garis besar dalam proses 

pembelajaran dengan metode discovery guru sebagai fasilisator 

menciptakan proses belajar aktif,  kreatif dan menyenangkan.  Dengan 

demikian metode discovery dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan 

kemampuan proses dasar siswa karena dalam metode ini siswa diajak 

untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi 

pelajaran sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar 

mengajar. 

 

Dalam penelitian ini digunakan metode discovery untuk mengungkap 

keterampilan proses dasar siswa. Pembelajaran ini memberikan proses 

belajar-mengajar yang lebih konkrit,  lebih realistis lebih aktual,  lebih 

nyata,  lebih menyenangkan dan lebih bermakna, karena di dalam 

keterampilan prose dasar semua panca indra di aktifkan dan dimanfaatkan 

secara serentak dalam proses belajar-mengajar. 
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B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian ini adalah :  

 
1. Adakah pengaruh yang signifikan dari  penggunaan metode discovery  

pada sub materi tumbuhan terhadap keterampilan proses dasar siswa?  

2. Manakah keterampilan proses dasar yang lebih tinggi antara 

pembelajaran yang menggunakan metode discovery dengan yang tidak 

atau tanpa metode discovery ? 

 
 
C. Tujuan Penelitian  

 
Berdasarkan permasalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui 

1. Pengaruh pembelajaran metode discovery terhadap keterampilan proses 

dasar  siswa. 

2. Perbedaan rata-rata keterampilan proses dasar siswa yang lebih tinggi 

antara kelas yang menggunakan metode discovery dengan yang tidak 

menggunakan metode discovery. 

 
D.  Manfaat Penelitian 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

1. Guru, memberikan informasi dalam memilih dan menerapkan metode  

     yang tepat dalam pembelajaran sistem pernapasan manusia. 
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2. Siswa, yaitu dapat meningkatkan penguasaan materi klasifikasi 

tumbuhan dan meningkatkan keterampilan belajar dikelas selama 

pembelajaran. 

  3. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan pada proses pembelajaran untuk   

      memilih salah satu strategi atau cara mengajar yang tepat.  

 
E.  Ruang Lingkup Penelitian 

 
 Agar tujuan penelitian ini tercapai sesuai dengan rumusan masalah maka    

 penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 

 1. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII A dan VII C semester ganjil   

     SMP Negeri 3 Natar Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011. 

 2. Keterampilan proses adalah sejumlah keterampilan yang dimiliki oleh   

     siswa untuk dapat menemukan fakta-fakta, konsep-konsep dan teori-teori  

     tentang ilmu pengetahuan dan alam sekitar secara ilmiah. Disini peneliti   

     menggunakan keterampilan proses dasar. Keterampilan proses dasar yang  

     akan di teliti dalam penelitian ini adalah: (1) Mengamati /mengobservasi,     

     (2) Mengklasifikasi, (3) Mengkomunikasikan,    

     (4)Memprediksi/menafsirkan dan (5) Menyimpulkan 

 3. Proses pembelajaran discovery adalah proses mental dimana siswa                             

     mengasimilasi sesuatu konsep atau sesuatu prinsip. Proses mental    

     tersebut misalnya mengamati, menggolong-golongkan, membuat dugaan,  

     menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya. 

 4. Materi pokok yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah   

     keanekaragaman mahluk hidup. 
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F. Kerangka Pikir 

 
Biologi merupakan matapelajaran yang termasuk dalam rumpun IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam). Kebanyakan siswa menganggap bahwa mata pelajaran 

biologi merupakan mata pelajaran hafalan dan sulit untuk dipahami. Padahal 

biologi merupakan mata pelajaran yang tidak lepas dengan kehidupan 

sehari-hari dan lingkungan sekitar kita. Salah satu materi pelajaran biologi 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar kita 

adalah sub materi tumbuhan, dalam materi ini banyak hal yang bersangkutan 

dengan kehidupan manusia dari bahan makanan sampai alat-alat yang kita 

gunakan sehari-hari. 

 

Berdasarkan observasi di SMP Negeri 3 Natar Lampung Selatan,  

pembelajaran pada sub materi tumbuhan masih menggunakan metode, 

ceramah dan diskusi informasi,  sehingga kurang dapat menggali 

keterampilan proses dasar (KPD).  Oleh karena  itu diperlukan suatu 

pembelajaran dengan mengubah stategi pembelajaran yang ada,  salah 

satunya dengan menggunakan model pembelajaran  berbasis keterampilan 

proses dasar dengan menggunakan metode discovery.  

 
 
Pembelajaran biologi dengan menggunakan metode discovery dilihat cocok 

dengan sub materi tumbuhan,  karena pada metode ini siswa dibimbing  

cara belajar aktif, berorientasi pada proses, mengarahkan sendiri, mencari 

sendiri dan reflektif.  Dengan adanya keterampilan proses dasar  (KPD) 

siswa akan terlatih untuk menjadi pribadi yang kritis,  kreatif,  dan mandiri.  
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Keaktifan siswa selama pembelajaran tersebut akan meningkatkan daya 

serap siswa terhadap suatu materi sehingga penguasaan materi siswa akan 

meningkat dan dapat meningkatkan keterampilan proses dasar (KPD). 

 
 
Alasan menggunaan metode discovery adalah bahwa siswa akan 

mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kemampuan-

kemampuan mendasar yang pada  prinsipnya telah ada pada diri siswa dan 

akan lebih tertarik terhadap kemampuan dasar jika mereka dilibatkan secara 

aktif dalam melakukan kegiatan ilmiah.    Investigasi ini untuk memahami 

konsep-konsep meningkatkan keterampilan proses ilmiah siswa.  Diyakini 

bahwa pemahaman konsep merupakan hasil dari proses ilmiah. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat.  Variabel bebas ditunjukkan dengan penggunaan pembelajaran 

berbasis keterampilan generik sains,  sedangkan variabel terikat ditunjukkan 

dengan metode pembelajaran diskoveri. 

 
                           X                                    Y                      

  
     Gambar 1. Desain kerangka pikir 

                         Keterangan: X : Variabel bebas (metode discovery) 
                        Y: Variabel terikat (keterampilan proses) 
 
 
G. Hipotesis Penelitian 

 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan penggunaan metode discovery    

              terhadap keterampilan proses  dasar biologi siswa   
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     H1 : Ada pengaruh  yang signifikan penggunaan metode discovery     

             terhadap keterampilan proses dasar  biologi siswa  

    2.  Ho : Tidak  ada perbedaan rata-rata keterampilan proses dasar siswa   

     antara kelas yang menggunakan metode  discovery dengan  kelas  

     yang tidak  menggunakan metode discovery.      

         H1 : Ada perbedaan rata-rata keterampilan proses dasar siswa antara   

    kelas yang menggunakan metode discovery dengan kelas yang tidak     

    menggunakan metode discovery. 

 

 


