
 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi yang kompleks dan mengandung 

unsur pendidikan.  Proses pembelajaran terjadi karena adanya interaksi antara siswa 

dengan guru, siswa dengan lingkungan, dan siswa dengan sesamanya serta siswa 

dengan berbagai sarana yang ada.  Dari berbagai interaksi tersebut, diharapkan akan 

terjadi perubahan tingkah laku (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang disebut 

hasil belajar.  Dengan demikian proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan 

memperoleh hasil yang maksimal apabila dilakukan dengan metode instruksional 

dan penyampaian (media informasi pendidikan) yang tepat. 

 

 

Pembelajaran biologi menekankan pada pendekatan keterampilan siswa, sehingga 

siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep, teori, dan sikap 

ilmiah yang dapat berpengaruh positif terhadap kualitas maupun produk pendidikan.  

Proses pembelajarannya memberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi, memahami alam sekitar secara ilmiah, dan untuk 

memahami konsep serta proses sains  (Depdiknas, 2003: 6). Pemanfaatan metode 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan minat dan 

menambah motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu 

siswa dalam meningkatkan pemahamannya.  Pemilihan metode  yang tepat menjadi 

penting agar pembelajaran bisa maksimal, sehingga siswa tidak hanya mendengar apa 

yang disampaikan oleh guru , tetapi juga dapat melakukan penemuan sendiri. 



 

 

Materi pokok dalam pembelajaran biologi menpunyai karakteristik yang berbeda-

beda. Materi pokok Sistem Pencernaan manusia dan hewan  merupakan suatu materi 

yang dapat diberikan kepada siswa dengan mengajak siswa berfikir melalui 

pengetahuan sains siswa serta melatih keterampilan proses sains siswa.  Sebagai 

contoh, melatih siswa melakukan pengamatan langsung yang dapat dilakukan dengan 

cara praktikum, melatih siswa melihat sebab dan akibat sesuatu dapat terjadi sebagai 

contoh pada saat kita merasa  lapar atau kekurangan energi, dengan memakan sepiring 

nasi beserta lauk pauk dan sayur mayur, beberapa  menit kemudian rasa lapar kita 

menjadi hilang, dan selain itu juga siswa dapat mengetahui zat-zat apa saja yang 

terkandung dalam bahan makanan yang ia makan serta fungsinya bagi tubuh, dan 

siswa pun dapat mengetahui alat-alat pencernaan apa saja yang digunakan pada saat 

melakukan proses pencernaan makanan tersebut serta melatih siswa untuk dapat 

memprediksi dalam pembelajaran. 

Karakteristik materi Sistem Pencernaan dapat diajarkan kepada siswa melalui 

pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing.  Secara garis besar dalam proses 

pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing guru sebagai fasilisator 

menciptakan proses belajar aktif, kreatif dan menyenangkan.  Dengan demikian 

metode penemuan terbimbing  dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan 

keterampilan proses  sains siswa karena dalam metode ini siswa diajak untuk dapat 

menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi pelajaran sehingga siswa 

dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar, selain itu metode ini juga 

dapat membangkitkan semangat siswa, karena siswa dapat merasakan jerih payah 

penyelidikannya, metode ini pun dapat menyebabkan siswa mengarahkan sendiri cara 

belajarnya, sehingga ia lebih merasa terlibat dan bermotivasi sendiri untuk belajar.  



 

 

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang telah dilakukan, proses pembelajaran 

Biologi kelas XI IPA SMA Negeri 7 Bandar Lampung, diketahui bahwa proses 

pembelajaran biologi yang berlangsung   masih menggunakan metode 

sederhana atau konvensional yaitu dengan cara ceramah dan tanya 

jawab,  sehingga siswa terpaksa harus menghafal dan menerima materi pelajaran 

tersebut dengan serta merta walaupun tidak dapat membuktikan. Anak-anak 

cenderung berpikir dari konkret ke abstrak.  

 

 Hal ini menyebabkan keterampilan  proses sains siswa pada materi 

sistem pencernaan manusia masih  rendah karena cara pembelajaran seperti ini 

justru menyebabkan siswa hanya mengenal peristilahan sains secara hafalan tanpa 

makna, Salah satu pembelajaran yang dapat menciptakan keaktifan siswa saat proses 

pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode penemuan terbimbing dalam 

pembelajaran berbasis keterampilan proses sains. Menurut Gellagher (dalam 

Iksanuddin 2007:16). 

 Pembelajaran penemuan terbimbing adalah pembelajaran yang melibatkan siswa 

secara langsung dalam proses pembelajaran, siswa dilibatkan secara langsung dalam 

proses menemukan fakta-fakta dan konsep-konsep, dengan menggunakan metode 

penemuan terbimbing diharapkan dapat tercapai ke lima  indikator (mengamati, 

mengklasifikasikan, mengukur, memprediksi, dan menyimpulkan) sehingga dapat 

terungkap keterampilan proses sains pada setiap siswa, untuk mengungkap 

keterampilan proses sains siswa peneliti menggunakan metode penemuan terbimbing. 

 

 



Penggunaan metode penemuan terbimbing  memberikan kebaikan-kebaikan 

diantaranya : 1) metode penemuan terbimbing  meningkatkan penguasaan 

keterampilan dan proses kognitif siswa. Hal ini disebabkan karena siswa diberi 

kesempatan untuk mencari dan menemukan keteraturan dan hal-hal yang 

berhubungan dengan pengamatan dan pengalaman sendiri, 2) karena siswa itu telah 

berhasil dalam penemuannya, ia memperoleh suatu kepuasan intelektual yang datang 

dari dalam, sehingga membangkitkan gairah pada siswa karena siswa merasakan jerih 

payah penyelidikannya, 3) seorang siswa dapat belajar bagaimana melakukan 

penemuan, hanya melalui proses melakukan penemuan itu sendiri, 4) belajar melalui 

penemuan terbimbing menyebabkan siswa mengarahkan sendiri cara belajarnya, 

sehingga ia lebih merasa terlibat dan bermotivasi sendiri untuk belajar, 5) metode 

penemuan terbimbing ini membantu memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya 

kepercayaan pada diri sendiri melalui proses-proses penemuan. (Suryosubroto, 

2002:200-201). 

 

 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sarinah (2009 : 42) di dalam skripsinya 

menyimpulkan bahwa adanya peningkatan menggunakan metode inkuiri 

terhadap keterampilan proses sains siswa. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil persentase tiap jenis keterampilan proses sains (KPS) siswa mengalami 

peningkatan dari pretes ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II  sebagai berikut:  KPS 

indikator observasi mengalami peningkatan sebesar 29,53 %, indikator pengukuran 

dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan yaitu sebesar 26,53%.  Sedangkan 

KPS pengkomunikasiaan dan penarikan kesimpulan mengalami peningkatan dari 

siklus I ke siklus II  masing-masing sebesar 9,38% dan 12,12%. 

 



 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mencoba menerapkan metode 

penemuan terbimbing dalam pembelajaran materi pokok sistem pencernaan manusia 

karena dengan menggunakan metode penemuan  

terbimbing diharapkan mampu meningkatkan keterampilan proses sains siswa, 

dengan metode ini siswa di ajak untuk dapat menemukan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dalam 

proses belajar mengajar selain itu juga keterampilan proses sains dapat membantu 

siswa menemukan bakat dan pengalaman secara langsung .   

Atas dasar hal-hal tersebut, peneliti ingin mengkaji pengaruh penerapan metode 

penemuan terbimbing terhadap keterampilan proses sains siswa materi pokok 

sistem pencernaan kelas XI SMA Negeri  7 Bandar Lampung. Salah satu metode 

pembelajaran yang diketahui dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Adakah pengaruh penerapam metode penemuan terbimbing terhadap keterampilan 

proses sains siswa kelas XI IPA SMA Negeri 7  Bandar Lampung? 

2. Apakah rata-rata KPS  siswa yang menggunakan metode penemuan terbimbing  lebih 

tinggi daripada  KPS siswa yang tidak menggunakan metode penemuan terbimbing? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan metode penemuan terbimbing terhadap 

keterampilan proses sains 

2. Untuk mengetahui rata-rata keterampilan proses sains antara kelas yang menggunakan 

metode penemuan terbimbing dan kelas yang tidak menggunakan metode penemuan 



terbimbing. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1) Bagi siswa, dapat lebih memahami materi pembelajaran yang dipelajari  

2) Bagi guru biologi, sebagai ; (a) bahan informasi tentang efektivitas model 

pembelajaran penemuan terbimbing, (b) alternative model pembelajaran  biologi 

3) Bagi sekolah ; dapat dijadikan masukan dalam usaha meningkatkan mutu proses dan 

hasil belajar dalam mata pelajaran biologi 

4) Bagi peneliti;(a) penelitian ini akan memberikan manfaat yang  besar berupa  

pengalaman untuk menjadi calon guru,(b) memberikan wawasan kepada peneliti 

sebagai landasan teoritis mengembangkan pembelajaran penemuan terbimbing 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah : 

a.  Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XI semester Genap SMA N 7  Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011, dengan kelas XI IPA2 sebagai kelas eksperimen 

dan kelas XI IPA3 sebagai kelas kontrol. 

b.Keterampilan proses adalah keterampilan yang dimiliki oleh siswa untuk dapat 

menemukan fakta-fakta, konsep-konsep dan teori-teori tentang ilmu pengetahuan 

secara ilmiah. 

c.  Penemuan terbimbing adalah proses mental siswa dimana siswa mengasimilasikan 

suatu konsep atau suatu prinsip. Proses mental misalnya mengamati, menggolong-

golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan dan 

sebagainya. 

d.Materi pokok pada penelitian ini adalah materi pokok sistem pencernaan kelas XI IPA 



  

F.   Kerangka Pikir 

Belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang karena pengalaman  berulang-ulang 

yang merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Dalam belajar diperlukan cara 

yang mememudahkan seseorang   untuk mempelajari dan memahami suatu pelajaran. 

Dalam kegiatan pembelajaran seringkali siswa dihadapkan pada materi-materi  yang  

penyampaiannya hanya didominasi oleh guru, tanpa memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan sendiri hal-hal baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan siswa 

yang dimilikinya., sehingga materi tersebut sulit dipahami oleh siswa.  Salah satu upaya 

untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan metode penemuan 

terbimbing dengan berlandaskan pada keterampilan proses sains yang dimiliki oleh 

siswa.  

 

 

Metode penemuan terbimbing (Discovery) adalah proses penemuan suatu konsep yang 

dilakukan oleh siswa dengan melakukan percobaan dan pelatihan terbimbing. 

Pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri 

mengikuti suatu proses, mengamati, mengklasifikasi, mengukur, memprediksi dan 

menyimpulkan. Memungkinkan siswa menemukan sendiri konsep-konsep dengan 

bantuan atau dibawah bimbingan guru.  

 

 

Dalam upaya meningkatkan keterampilan proses sains biologi di sekolah siswa perlu 

didorong untuk secara aktif melakukan kegiatan agar dapat menemukan masalah-

masalah yang berkaitan dengan materi pelajaran sehingga siswa dapat terlibat secara 

aktif dalam proses belajar mengajar. 



Metode penemuan terbimbing  dipandang cocok untuk materi pokok sistem pencernaan, 

karena pada metode ini siswa dibimbing agar selalu aktif untuk menemukan sendiri 

sesuatu yang baru, sehingga diharapkan siswa dapat mempunyai pemahaman yang lebih 

baik dan dapat meningkatkan keterampilan proses sains. 

 

 

Dengan melakukannya sendiri kegiatan pembelajaran maka keterampilan proses sains 

siswa akan menjadi lebih baik sehingga keterampilan proses sains  yang dimiliki siswa 

dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan hal ini peneliti berasumsi bahwa pengaruh 

penerapan metode penemuan terbimbing  dapat mendorong keterampilan proses siswa 

menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan terikat.  Variabel 

terikat ditunjukkan dengan penggunaan pembelajaran berbasis keterampilan proses 

sains, sedangkan variabel bebas ditunjukkan dengan metode penemuan terbimbing.  

Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat ditunjukkan pada tabel dibawah 

ini 

  

 

 

 

 

 

 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah : 

X1 

Y 

Gambar 1. Desain kerangka pikir 

  Keterangan :X1 : Variabel bebas yang menggunakan metode penemuan 

terbimbing;  X2 : Variabel bebas tanpa menggunakan 

metode penemuan terbimbing; Y  : Variabel terikat yaitu 

keterampilan proses sains 

X2 



1. H0 = tidak ada pengaruh penggunaan metode penemuan terbimbing                    

terhadap keterampilan proses sains siswa. 

H1 = ada pengaruh penggunaan metode penemuan terbimbing                 

  terhadap keterampilan proses sains siswa. 

2.  H0    =   Rata- rata  KPS materi sistem pencernaan manusia dan hewan yang  

menggunakan metode penemuan terbimbing  lebih tinggi atau sama dengan 

rata-rata KPS yang tanpa menggunakan metode penemuan terbimbing. 

H1     =   Rata- rata KPS materi sistem pencernaan manusia dan hewan yang 

menggunakan metode penemuan terbimbing  lebih rendah atau sama dengan 

rata-rata KPS  yang pembelajarannya tanpa menggunakan  metode penemuan 

terbimbing. 

 


