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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya sekedar penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau     

prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.  Proses 

pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung 

untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam 

sekitar secara ilmiah.  Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara 

inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berfikir, 

bekerja dan bersikap ilmiah, serta mengkomunikasikannya sebagai aspek 

penting kecakapan hidup.  Oleh karena itu, pembelajaran IPA di SMP/MTs 

menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung, melalui 

penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah  

(Depdiknas, dalam Standar Isi, 2009:377).  

 

Biologi sebagai  salah satu mata pelajaran dalam rumpun  IPA memerlukan 

kegiatan penyelidikan atau eksperimen sebagai bagian dari kerja ilmiah yang 

melibatkan keterampilan proses sains.  Selain itu, pembelajaran biologi 

mengembangkan rasa ingin tahu melalui penemuan berdasarkan pengalaman 
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langsung yang dilakukan melalui kerja ilmiah untuk memanfaatkan fakta, 

membangun konsep, prinsip, teori, dan hukum (BSNP, 2006:vii). 

 

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan guru yang mengajar di kelas 

VIIIF  SMP Negeri 1 Padangratu, diketahui bahwa guru menganggap 

keterampilan proses sains siswa pada pembelajaran biologi masih belum 

tergali secara optimal.  Keterampilan proses sains siswa yang muncul hanya 

pada aspek mengamati.  Selama proses pembelajaran biologi, guru belum 

dapat menentukan metode atau model pembelajaran yang tepat untuk 

mengembangkan keterampilan proses sains pada diri siswa.  Hal ini terlihat 

bahwa selama proses pembelajaran masih banyak didominasi oleh guru 

dengan menggunakan metode ceramah maupun dengan diskusi informasi. 

Dalam metode ceramah, proses pembelajaran didominasi oleh guru, sehingga 

siswa kurang aktif dan kurang termotivasi.  Sedangkan dengan diskusi 

informasi, proses pembelajaran menjadi kurang menarik karena hanya bersifat 

teoritis.  Dengan demikian keterampilan proses sains siswa pun belum dapat 

dikembangkan secara optimal.  Dalam hal ini, guru seharusnya mampu 

memberdayakan siswa untuk mau dan mampu berbuat dalam memperkaya 

pengalaman belajarnya, dengan melibatkan siswa secara langsung dalam 

setiap aktivitas pembelajaran, sehingga keterampilan proses sains siswa 

diharapkan dapat meningkat.  

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan model pembelajaran inovatif yang 

dapat  mengembangkan aktivitas dan sejumlah keterampilan proses sains 

siswa. Model pembelajaran yang diduga dapat membantu dalam 
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mengembangkan aktivitas dan keterampilan proses sains siswa salah satunya 

adalah model pembelajaran inkuiri terpimpin.  Model pembelajaran inkuiri 

terpimpin merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara 

langsung dalam penemuan suatu pengetahuan, dimana pengetahuan yang 

diperoleh siswa berasal dari pengalaman belajar yang dialami oleh siswa 

sendiri di bawah bimbingan dan arahan guru.  Menurut Sanjaya (2008:196) 

yang menjadi ciri utama model pembelajaran inkuiri terpimpin adalah 

menekankan kepada aktifitas siswa secara maksimal untuk mencari dan 

menemukan, artinya model pembelajaran inkuiri terpimpin menempatkan 

siswa sebagai subjek belajar, dimana seluruh aktivitas yang dilakukan siswa 

diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang 

dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri 

(self belief).  Siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui 

penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan 

sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri.  

Penerapan model pembelajaran inkuiri terpimpin sangat tepat untuk materi 

sistem pada manusia, yakni sistem pernapasan, sistem gerak dan sistem 

peredaran darah pada manusia.  Materi sistem pada manusia memiliki 

karakteristik :  memuat sistem yang rumit dan proses fisiologi  yang sulit 

dipahami, banyak menggunakan bahasa latin yang sulit dihafal dan penjelasan 

materi yang bersifat abstrak.  Model ini menjadikan proses pembelajaran 

berlangsung secara alamiah, siswa bekerja dan mengalami sendiri apa yang 

dipelajarinya dengan kondisi yang dibuat sedekat mungkin dengan lingkungan 

kita. 
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Berdasarkan hasil penelitian Elvan (2007:51)  pada siswa kelas XI SMA 

Negeri X Bandung , diketahui bahwa penerapan model pembelajaran inkuiri 

terpimpin dapat mengembangkan aspek-aspek keterampilan poses sains siswa 

pada materi pokok sistem ekskresi.  Penelitian lain yang mendukung yaitu 

penelitian Ubaidillah (2006:33) pada siswa kelas XI semester dua SMA Tri 

Sukses Natar Lampung dalam kegiatan pembelajaran materi Reproduksi 

Makhluk Hidup, diketahui bahwa model inkuiri dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa.    

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa perlu mengadakan penelitian 

yang bersifat reflektif  sehingga dapat dikaji kelemahan-kelemahan dalam 

upaya meningkatkan aktivitas dan keterampilan proses sains siswa melalui 

penerapan inkuiri terpimpin dalam pembelajaran sistem pada manusia di kelas 

VIIIF  SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2010/2011 

yang dilakukan melalui penilitian tindakan kelas (PTK). 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana model pembelajaran inkuiri terpimpin 

dapat meningkatan aktivitas dan keterampilan proses sains siswa kelas VIIIF 

SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

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

penelitian ini adalah “ Untuk mengkaji penggunaan model pembelajaran 
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inkuiri terpimpin dalam meningkatkan aktivitas dan keterampilan proses sains 

siswa kelas VIIIF SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

1. Bagi siswa; memperoleh pengalaman belajar melalui model pembelajaran 

inkuiri terpimpin dalam meningkatkan keterampilan proses sains siswa, 

terutama keterampilan dalam mengamati (mengobservasi), 

mengelompokkan (mengklasifikasikan), menafsirkan dan meramalkan 

(memprediksi).  

2. Bagi guru; menjadikan model pembelajaran inkuiri terpimpin sebagai 

salah satu alternatif  pembelajaran untuk mengatasi masalah-masalah 

pembelajaran di kelas. 

3. Bagi peneliti; memberikan pengalaman yang sangat berharga sebagai 

calon guru serta dapat menambah wawasan sebagai landasan teoritis 

dalam mengembangkan model pembelajaran inkuiri terpimpin. 

4. Bagi Sekolah; memberikan sumbangan pemikiran sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah khususnya dan 

pendidikan umumnya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk menghindari pembiasan makna, maka ruang lingkup dalam penelitian 

ini adalah : 
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1. Siswa yang menjadi subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIIIF 

semester genap SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah Tahun 

Pelajaran 2010/2011 yang berjumlah 36 siswa, terdiridari 16 siswa laki-

laki dan 20 siswi perempuan. 

2. Materi pokok yang diteliti adalah sistem pada manusia, yakni : sistem 

pernapasan, sistem gerak dan sistem peredaran darah pada manusia. 

3. Model  pembelajaran inkuiri terpimpin adalah suatu rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan seluruh maksimal kemampuan siswa.  

Sintak pembelajaran inkuiri terpimpin meliputi:  mengajukan pertanyaan 

atau permasalahan, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, analisis 

data, membuat kesimpulan (Gulo, 2002 dalam Trianto, 2007:137-138). 

4. Aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan siswa pada materi Sistem 

pada Manusia, meliputi perilaku on task siswa yaitu perilaku siswa yang 

relevan dengan pembelajaran berikut : (1) mendengarkan penjelasan guru, 

(2) bicara yang berhubungan dengan pelajaran, (3) tidak mengerjakan 

tugas lain, (4) tidak mengganggu teman/kelompok lain, (5) ikut terlibat 

dalam mengerjakan soal-soal LKK, (6) berdiskusi/bekerjasama dengan 

teman sekelompok dalam mengerjakan LKK, (7) tidak menyalin hasil 

jawaban kelompok lain, dan (8)  mendengarkan kelompok lain yang 

sedang melakukan presentasi. 

5. Keterampilan proses sains adalah keterampilan dalam pembelajaran yang 

mengarah kepada pengembangan kemampuan-kemampuan mental, fisik, 

dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih 

tinggi dalam diri individu siswa (Usman, 2002:42).  Keterampilan proses 
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sains yang diamati pada penelitian ini meliputi aspek mengamati 

(mengobservasi), mengelompokkan (mengklasifikasikan), menafsirkan 

(menginterpretasikan), dan meramalkan (memprediksi). 

 

F. Kerangka Pikir 

 

Proses pembelajaran di  SMP Negeri 1 Padangratu masih berpusat pada guru 

(teacher centered), dimana penyampaian materi lebih banyak didominasi oleh 

guru, sehingga aktivitas siswa menjadi kurang optimal. Hal tersebut tentu akan 

berpengaruh terhadap hasil keterampilan proses sains siswa. Salah satu model 

pembelajaran yang diduga dapat meningkatkan aktivitas dan  keterampilan 

proses sains siswa adalah dengan model pembelajaran inkuiri terpimpin.  

Model pembelajaran inkuiri terpimpin merupakan salah satu model 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam penemuan suatu 

pengetahuan, dimana pengetahuan yang diperoleh siswa berasal dari 

pengalaman belajar yang dialami oleh siswa sendiri di bawah bimbingan dan 

arahan guru.  Berikut ini adalah bagan kerangka pikir dalam penelitian ini : 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian 
 

 

Model Pembelajaran Inkuiri 

Terpimpin 

Aktivitas dan Keterampilan Proses 

Sains  Siswa Belum Optimal 

Aktivitas dan Keterampilan Proses 

Sains Siswa Meningkat 
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G. Hipotesis Tindakan 

 

 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah : 

1.  Penerapan model pembelajaran inkuiri terpimpin dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa kelas VIIIF SMP Negeri 1 Padangratu Lampung 

Tengah Tahun Pelajaran 2010/2011. 

2. Penerapan model pembelajaran inkuiri terpimpin dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa kelas VIIIF SMP Negeri 1 Padangratu 

Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2010/2011. 

 

 

 

 


