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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang   

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang berkaitan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

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

atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar 

secara ilmiah (BSNP, 2006:271). 

 

Dalam pembelajaran, biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang erat 

kaitannya dengan lingkungan. Biologi dipelajari untuk mengetahui lebih 

banyak mengenai diri sendiri dan bumi yang huni. Alam sekitar dan isinya 

adalah media pembelajaran yang konkrit untuk mata pelajaran ini. 

Pembelajaran biologi yang ideal haruslah sesuai dengan hakikat keilmuan 

biologi sebagai sains, yang meliputi objek dan permasalahan. Di samping itu, 

pembelajaran biologi hendaknya berpusat pada siswa (student centered) yang 
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menekankan bahwa dalam pembelajaran siswa dapat membangun 

pengetahuannya. Hal ini sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan 

yang memberi penekanan pada proses pembelajaran, sehingga berdampak 

pada peningkatan mutu pendidikan berupa peningkatan penguasaan materi. 

Dalam KTSP, pembelajaran biologi menekankan pada pemberian pengalaman 

secara langsung (Depdiknas, 2003:2). 

 

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan guru bidang studi 

biologi khususnya kelas XI di SMA N 1 Sumberejo Tanggamus Tahun 

Pelajaran 2009/2010, diketahui bahwa rata-rata nilai ulangan harian yang 

diperoleh siswa khususnya pada materi pokok sistem pernafasan adalah 

59,37. Nilai rata-rata tersebut belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang telah ditetapkan pada sekolah ini, yaitu ≥ 65,00. 

  

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan guru bidang studi biologi, 

diketahui rendahnya rata-rata tersebut disebabkan karena siswa tidak pernah 

mendapatkan pengalaman secara langsung atau contoh nyata dalam 

mempelajari sistem pernafasan sehingga materi pelajaran biologi dianggap 

sukar untuk dipahami. Selain itu, proses pembelajaran biologi yang 

berlangsung selama ini belum optimal, diantaranya belum sesuainya metode 

yang digunakan guru dengan karakteristik materi pelajaran.  

 

Berdasarkan asumsi di atas, maka salah satu pembelajaran yang diduga dapat 

mengatasi permasalahan ini adalah pembelajaran dengan menggunakan 

metode discovery, sehingga maksud dan tujuan dari pembelajaran dalam ilmu 

sains khususnya ilmu biologi dapat tercapai secara optimal. Pada 



3 

 

 

 

pembelajaran dengan menggunakan metode discovery siswa lebih banyak 

terlibat secara langsung selama proses pembelajaran, berbeda dengan 

pembelajaran model lain yang umumnya kelas lebih cenderung dikuasai oleh 

guru sehingga keterlibatan siswa selama proses pembelajaran terbatas. Pada 

pembelajaran dengan menggunakan metode discovery siswa dibimbing oleh 

guru untuk menemukan sendiri maksud dari materi-materi dalam 

pembelajaran sehingga penguasaan materi belajar siswa dapat meningkat. 

Maka dipandang sangat penting untuk menyajikan pembelajaran yang menarik 

yang dapat membuat siswa lebih senang dan aktif dalam pembelajaran 

sehingga penguasaan materi biologi siswa dapat meningkat. 

 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode inquiri dan discovery dapat 

meningkatkan keterampilan proses dan penguasaan konsep siswa. Hasil 

penelitian Agustina (2009:44) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-

rata keterampilan proses pada siswa yang menggunakan metode inquiri dan 

eksperimen pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup. Keterampilan proses 

pada siswa dengan menggunakan metode inquiri lebih meningkat daripada  

menggunakan metode eksperimen. Keterampilan proses yang diukur adalah 

keterampilan mengamati, mengklasifikasi, menafsirkan, menyimpulkan, dan 

mengkomunikasikan. Sedangkan hasil penelitian Fatimah (2010:50) 

menunjukkan bahwa metode discovery dapat meningkatkan penguasaan 

konsep dan keterampilan proses siswa pada materi pokok laju reaksi. 
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Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMA N 1 Sumberejo 

Tanggamus serta diduga bahwa  metode discovery dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa sehingga sesuai diterapkan pada materi 

Sistem Pernafasan, dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Agustina 

(2007) dan Fatimah(2009) maka peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengunaan Metode Discovery terhadap 

Keterampilan Proses  dan Aktivitas pada Siswa Kelas XI IPA Semester 

Genap SMA N 1 Sumberejo Tanggamus Tahun Pelajaran 2010/2011”. 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki pengajaran 

yang telah ada guna meningkatkan keterampilan proses sains siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

          Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1.  Apakah penggunaan Metode Discovery pada materi Sistem Pernafasan 

dapat berpengaruh signifikan terhadap ketrampilan proses sains siswa kelas 

XI IPA Semester Genap SMA N 1 Sumberejo Tanggamus ? 

2. Apakah pengaruh metode discovery pada sistem pernafasan dapat 

meningkatkan aktivitas siswa ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

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

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
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1. Pengaruh penggunaan metode discovery pada materi Sistem Pernafasan 

terhadap keterampilan proses sains siswa kelas XI IPA  semester genap 

SMA N 1 Sumberejo Tanggamus. 

2. Pengaruh metode discovery pada Sistem Pernafasan terhadap aktifitas siswa 

kelas XI IPA semester genap SMA N 1 Sumberejo. 

   

E. Manfaat  Penelitian  

 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1.  Guru         : dijadikan sebagai metode pembelajaran alternatif yang   dapat       

diaplikasikan dalam pembelajaran materi pokok sistem 

pernafasan 

2.  Siswa     : dijadikan pengalaman belajar yang berbeda  

        3.  Peneliti  : menambah pengalaman mengajar pada proses pembelajaran 

 4.  Sekolah  : dapat dijadikan masukan dalam usaha meningkatkan 

ketrampilan proses siswa pada  mata pelajaran biologi 

 

F. Ruang lingkup Penelitian 

 

 

      Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Metode penemuan (Discovery Method) diartikan sebagai suatu komponen 

dari praktek pendidikan yang meliputi metode mengajar yang memajukan 

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

sendiri dan reflektif (Suryosubroto 2002 : 192) 
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2. Keterampilan proses sains siswa yang diamati pada penelitian ini adalah 

observasi (mengamati), mengklasifikasi (menggolongkan), menafsirkan 

(menginterpretasikan), dan memprediksi (meramalkan). 

3. Siswa yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 1 

sebagai kelas eksperimen dan  kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol di 

SMA N 1 Sumberejo Tanggamus. 

4. Materi pelajaran dalam penelitian ini adalah Sistem Pernafasan 

5. Aktivitas adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran sehingga menimbulkan perubahan prilaku belajar 

pada diri siswa. 

 

G. Kerangka Pikir 

               

Dalam pembelajaran, hasil belajar bukan satu-satunya bagian yang penting, 

melainkan proses belajar juga merupakan bagian yang tidak kalah 

pentingnya. Kualitas proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar. Pembelajaran yang berhasil adalah pembelajaran yang memiliki 

kualitas proses dan hasil belajar yang baik. Siswa merupakan subjek belajar 

sehingga dalam proses pembelajaran siswa harus berperan aktif. Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang bukan hanya kumpulan 

pengetahuan atau fakta yang harus dihafal, melainkan ilmu yang lebih 

menekankan kepada kegiatan atau proses untuk menjelajahi dan memahami 

alam sekitar. Oleh karena itu, agar siswa mampu berperan aktif dalam proses 

pembelajaran untuk mejelajahi dan memahami alam sekitar, siswa perlu 
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dibantu untuk mengembangkan sejumlah keterampilan proses. Keberhasilan 

pembelajaran dapat tercapai dengan melatih keterampilan proses siswa. 

 

Metode discovery adalah metode pembelajaran yang memajukan cara belajar 

siswa aktif dan berorientasi pada proses. Siswa diperkenankan menemukan 

sendiri informasi yang secara tradisional biasa diberitahukan atau 

diceramahkan saja, discovery merupakan proses mental di mana siswa 

mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Proses mental tersebut misalnya: 

mengamati, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, 

membuat kesimpulan, dan sebagainya. Dengan demikian, banyak segi 

keterampilan proses yang ditampilkan melalui discovery. 

 

Dengan menggunakan metode discovery dalam pembelajaran IPA pada 

materi Sistem Pernafasan, diharapkan siswa dapat meningkatkan 

keterampilan proses sainsnya melalui kegiatan penemuan dengan 

menggunakan keterampilan memecahkan masalah untuk mecapai tujuan 

pendidikan.  

 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel X dan variabel Y.  Variabel X 

adalah variabel bebas yaitu metode discovery dan variabel Y adalah variabel 

terikat  yaitu keterampilan proses sains siswa. Hubungan antara variabel 

tersebut digambarkan dalam diagram berikut ini : 

Model hubungan variabel bebas dengan variabel terikat : 
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Gambar 1.  Diagram hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

 

       keterangan :  

       X    =  pembelajaran dengan penggunaan metode discovery 

       Y   =  ketrampilan proses sains siswa 

 

 

 

 

H. Hipotesis Penelitian 

 

1.  H1 : Ada pengaruh signifikan pada penerapan metode discovery 

terhadap keterampilan proses sains siswa. 

2. H0 : Tidak ada pengaruh signifikan pada penerapan metode 

discovery terhadap keterampilan proses sains siswa. 

X Y 
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