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I. PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap 

dan  bentuk-bentuk  tingkah  laku  lainnya  dalam  masyarakat  di  mana  ia  hidup, 

proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih 

dan terkontrol (khususnya datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh 

atau  mengalami  perkembangan  kemampuan  sosial  dan  kemampuan  individual 

yang  optimum  (Fuad,  2008  :  4).  Menurut  UU  No  20  tahun  2003  pasal  1 

menyatakan  bahwa  pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual 

keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Biologi adalah ilmu mengenai kehidupan dan objek kajiannya sangat luas, yaitu: 

mencakup  semua  makhluk  hidup.   Pembelajaran  biologi  menekankan  pada 

pemberian  pengalaman  secara  langsung.   Oleh  karena  itu,  siswa  perlu  dibantu 

untuk  mengembangkan  sejumlah  keterampilan  proses  supaya  mereka  mampu 
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menjelajahi  dan  memahami  alam  sekitar.   Dengan  demikian,  siswa  dapat 

merasakan  manfaat  pembelajaran  biologi  tersebut  bagi  diri  serta  masyarakatnya 

(Depdiknas, 2003: 6). Sehingga  ilmu Biologi merupakan ilmu tentang kehidupan 

sehari-hari yang sangat kompleks dan bersifat konkrit.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) telah maju dengan pesat, hal ini erat 

hubungannya  dengan  perkembangan  teknologi.  Perkembangan  teknologi 

memberikan  wahana  yang  memungkinkan  IPA,  termasuk  biologi  berkembang 

dengan  pesat.  Pembelajaran  biologi  sebagai  bagian  dari  pendidikan,  umumnya 

memiliki  peranan  penting   dalam peningkatan  mutu  pendidikan,  khususnya  di 

dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas yaitu  manusia  yang mampu 

berpikir  kritis,  kreatif,  logis  dan  berinisiatif  dalam  menanggapi  isu  di  dalam 

masyarakat yang di akibatkan oleh dampak perkembangan sains. 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekniologi termasuk ilmu biologi 

membawa dampak pemilihan materi,  metode dan media pembelajaran sehingga 

sistem pembelajaran  yang  tepat  agar  dapat  meningkatkan  pengetahuan  peserta 

didik serta dapat bersaing dalam menanggapi perkembangan sains tersebut. 

Dewasa  ini  pembelajaran  sains  masih  didominasi  dengan metode  ceramah  dan 

kegiatan  lebih  berpusat  pada  guru.  Efektifitas  peserta  didik  dapat  dikatakan 

mendengarkan penjelasan guru dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Guru 

menjelaskan sains hanya sebatas produk dan sedikit proses. Salah satu penyebab 

yang  menjadikan  alasan  adalah  padatnya  materi  yang  harus  dibahas  dan 

diselesaikan berdasarkan kurikulum berlaku (http://www.wawasandigital.com).

http://www.wawasandigital.com/
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Pendidikan biologi seharusnya diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga 

dapat  membantu  peserta  didik  untuk  memperoleh  pemahaman  yang  lebih 

mendalam tentang dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Biologi sebagai salah satu 

bidang  IPA  yang  menyediakan  berbagai  pengalaman  belajar  untuk  memahami 

proses dan konsep sains (Depdiknas,2006).  Karena itu, siswa perlu dibantu untuk 

mengembangkan sejumlah keterampilan proses supaya mereka mampu menjelajahi 

dan memahami alam sekitar.  Dengan demikian,  siswa dapat  merasakan manfaat 

pembelajaran biologi tersebut bagi diri serta masyarakatnya (Depdiknas, 2003: 6). 

Keterampilan proses sains siswa dapat tergali apabila siswa berperan aktif dalam 

proses  pembelajaran.  KTSP menghendaki  siswa  terlibat  dalam  eksplorasi, 

mengungkapkan, menemukan, selain itu juga merasakan dan menghayati sebagian 

dari  perasaan  dan  kepuasan  ilmuwan,  sambil  mengembangkan  keterampilan-

keterampilan  proses  yang  sesuai  dengan  bidangnya  (Soetarjo  dan  Soejitno, 

1998:16). Dengan  demikian  guru  harus  mampu  memilih  metode  pembelajaran 

yang berpusat pada siswa (student centred)  guna menggali  keterampilan proses 

sains  siswa. Menemukan  merupakan  bagian  inti  dari  kegiatan  pembelajaran 

menggunakan  pendekatan  kontekstual.  Pengetahuan  dan  keterampilan  yang 

diperoleh siswa diharapkan bukan hanya hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, 

tetapi juga hasil dari menemukan sendiri.

Berdasarkan  wawancara yang dilakukan terhadap guru mata pelajaran biologi di 

SMA Negeri 1 Seputih Banyak bahwa siswa yang tidak tuntas hasil belajar rendah, 

yaitu  hanya  60% siswa  yang  mendapatkan  nilai  ≥71.  Hal  ini  belum mencapai 
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Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu  100% siswa 

yang telah mencapai nilai ≥  65. Dengan demikian kelas tersebut belum mencapai 

belajar  tuntas.  Sehubungan dengan hal  tersebut,  perlu  dikembangkan suatu cara 

pengolahan  bahan  ajar  sehingga  hasil  belajar  siswa  pada  materi  tersebut  dapat 

ditingkatkan. Proses  pembelajaran  harus  mencerminkan  komunikasi  dua  arah, 

mengajar  bukan hanya pemberian informasi  tanpa mengembangkan kemampuan 

mental, fisik, dan penampilan diri.

Setiap  materi  pokok dalam pembelajaran  biologi  mempunyai  karakteristik  yang 

berbeda-beda. Materi pokok sistem gerak pada  manusia mempunyai karakteristik 

khusus,  yaitu:  membahas  mekanisme  proses  yang  rumit  sehingga  sulit  untuk 

dipahami, serta melibatkan berbagai organ lain dalam menjalankan fungsinya. Hal 

ini  diduga menyebabkan penguasaan materi  pokok biologi  belum optimal,  salah 

satunya yaitu materi pokok sistem gerak pada manusia. Kenyataan tersebut terlihat 

dari  nilai  rata-rata  siswa  pada  materi  pokok  sistem  pencernaan  pada  manusia 

2009/2010. Sehubungan hal tersebut perlu dikembangkan suatu cara pengolahan 

pembelajaran sehingga keterampilan proses saisns oleh siswa pada materi sistem 

gerak pada manusia dapat ditingkatkan.

Selama ini model pembelajaran yang digunakan kurang menekankan penguasaan 

keterampilan  proses  sains  sebagai  target  pencapaian  hasil  belajar  yang  harus 

dikuasai siswa, akibatnya  sasaran hasil  belajar siswa di dalam kurikulum belum 

dapat  dicapai  secara  optimal  khususnya  keterampilan  proses  sains.  Padahal 

keterampilan  proses  sains  adalah  keseluruhan  keterampilan  ilmiah  yang  terarah 
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(kognitif dan psikomotor), yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep, 

prinsip,  atau  teori  untuk  mengembangkan  konsep  yang  telah  ada  sebelumnya. 

Keterampilan  proses  sains  yaitu  keterampilan  intelektual  yang  digunakan  oleh 

semua  ilmuwan  serta  dapat  diterapkan  untuk  memahami  fenomena  (Semiawan 

dalam Muslim, 2008:285).

Proses  pembelajaran  melibatkan  berbagai  kegiatan  dan  tindakan  yang  perlu 

dilakukan  oleh  siswa  untuk  memperoleh  hasil  belajar  yang  baik.  Kesempatan 

untuk melakukan kegiatan dan perolehan hasil belajar ditentukan oleh pendekatan 

yang  digunakan  oleh  guru-siswa  dalam  proses  pembelajaran  tersebut. Suatu 

prinsip  untuk  memilih  pendekatan  pembelajaran  ialah  belajar  melalui  proses 

mengalami secara langsunguntuk memperoleh hasil belajar yang bermakna. Proses 

tersebut dilaksanakan melalui interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Dalam 

proses ini siswa bermotivasi dan senang melakuka kegiatan belajar yang menarik 

dan bermakna bagi dirinya. Ini berarti, peranan pendekatan belajar mengajar angat 

penting dalam kaitannya dengan keberhasilan belajar (Hamalik,2009 : 148).

Guru  sebagai  pihak yang  terlibat  langsung dan merupakan garis  depan dalam 

pembelajaran  harus  mencari  terobosan-terobosan untuk perbaikan  pembelajaran 

itu  sendiri.  Disamping  kelengkapan  fasilitas,  penguasaan  materi,  penguasaan 

berbagai  model  pembelajaran  sangat  penting  bagi  seorang  guru,  karena  model 

pembelajaran  yang  diaplikasikan  sangat  menentukan  suasana  kelas  yang  pada 

akhirnya berpengaruh pada hasil pembelajaran. 
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Fakta  menunjukkan  bahwa  dalam penelitian  Fitriana  (2008:  43),  telah  berhasil 

meningkatkan  keterampilan  proses  sains  siswa  pada  pembelajaran  berbasis 

masalah. Peningkatan tersebut meningkat dari siklus ke siklus. 

Untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  maka  diperlukan  suatu  inovasi  penggunaan 

model pembelajaran inkuiri  terbimbing  agar  proses  pembelajaran  dapat  berjalan 

lebih  efektif  dan  membantu  siswa untuk bertanggung jawab atas  masalah  yang 

diberikan.  Dengan  adanya  peran  aktif  siswa  sangat  diperlukan  dalam  proses 

pembelajaran.  Sehingga siswa diharapkan mampu menggali  keterampilan  proses 

sains yang dimiliki untuk menunjang keberhasilannya dalam proses pembelajaran. 

Dengan memadukan antara keterampilan proses sains dan peran aktif dalam proses 

pembelajaran dapat membuat daya ingat serta pemahaman siswa semakin kuat. 

Strategi  inkuiri terbimbing berarti  suatu  rangkaian  kegiatan  belajar  yang 

melibatkan  secara  maksimal  seluruh  kemampuan  siswa  untuk  mencari  dan 

menyelidiki  secara  sistematis,  kritis,  logis,  analitis,  sehingga  mereka  dapat 

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri (Gulo, 2002 : 84).

Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  akan  dilakukan  penelitian  Pengaruh 

Penggunaan Model Inkuiri terbimbing Terhadap Keterampilan Proses Sians Oleh 

Siswa Pada   Materi Pokok Sistem Gerak Pada Manusia. Menggunakan  kelas XI 

IPA1 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI3 sebagai kelas kontrol. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  ditemukan,  maka  rumusan  masalah  dari 

penelitian ini adalah:

1. Apakah penggunaan model Inkuiri Terbimbing pada materi Sistem Gerak Pada 

Manusia  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  keterampilan proses  sains 

siswa kelas XI IPA Semester ganjil SMA Negeri 1 Seputih Banyak?

2. Apakah keterampilan proses sains siswa dengan menggunakan model Inkuiri 

Terbimbing pada materi  Siatem Gerak Pada Manusia  lebih  tinggi daripada 

tanpa menggunakan model Inkuiri Terbimbing?

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk 

mengetahui:

1. Pengaruh penggunaan model Inkuiri Terbimbing pada materi Sistem Gerak Pada 

Manusia terhadap keterampilan proses sains siswa kelas XI IPA semester ganjil 

SMA Negeri 1 Seputih Banyak?

2. Rata-rata  keterampilan proses sains siswa dengan  menggunakan model Inkuiri 

Terbimbing pada materi pokok Sistem Gerak Pada Manusia dengan siswa yang 

tidak menggunakan model Inkuiri Terbimbing
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D. Kegunaan Penelitian 

Adapun keguanaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran kepada guru dan calon guru 

khususnya program studi biologi dalam mengembangkan keterampilan proses 

sains.

2. Siswa,  dapat  meningkatkan  keterampilan  proses  sains  siswa  dalam  rangka 

mengaitkan pemahaman konsep-konsep biologi  dan mengembangkan belajar 

secara mandiri.

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

memilih salah satu strategi atau cara mengajar yang tepat. 

4. Bagi  guru,  memberi  suatu  alternatif  dalam  memilih  pendekatan  sebelum 

melakukan kegiatan pembelajaran

 

E. Ruang Lingkup 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran penelitian ini, maka peneliti 

membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Model inkuiri terbimbing yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah model 

yang  digunakan  dalam  proses  pembelajaran  dimana  seorang  siswa  bertindak 

sebagai  seorang ilmuan karena  siswa dituntut  untuk mencari  dan menemukan 

sendiri apa yang ingin diketahui,  dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator, 

nara sumber dan penyuluh kelompok. 
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2. Keterampilan  proses  sains  pada  penelitian  ini  adalah   kemampuan  atau 

keterampilan  yang  diperoleh  melalui  pendekatan  keterampilan  proses  yang 

berupa keterampilan mengobservasi, mengklasifikasi, menafsirkan, meramalkan, 

menerapkan, merencanakan penelitian dan mengkomunikasikan. 

3. Penelitian ini dilakukan pada materi pokok sistem Gerak.

4. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMAN 1 Seputih Banyak. Dan 

akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2010/2011. 

F. Kerangka Pikir 

Dalam sistem pembelajaran tidak semua akan berjalan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidak tuntasan hasil belajar 

salah  satu  diantaranya  yaitu  penilaian  guru  yang  selama  ini  hanya  berdasarkan 

penguasaan materi tanpa memperhatikan proses-proses pembelajaran menyebabkan 

proses  pembelajaran  berpusat  pada  guru  (teacher  centered)  yang  mana 

penyampaian materi  lebih banyak didominasi  oleh guru sehingga siswa menjadi 

pasif. Selain itu seringkali terjadi ketidak sesuaian antara sumber belajar dengan 

materi  yang  diajarkan.  Pelajaran  akan  lebih  menarik  dan  berhasil,  apabila 

dihubungkan  dengan  pengalaman-pengalaman  yang  mana  anak  dapat  melihat, 

meraba,  mengucap,  berbuat,  mencoba,  berpikir,  dan  sebagainya  dengan 

menghubungkan  pengetahuan  yang  mereka  miliki  (prior  knowledge).  Pelajaran 

tidak hanya bersifat intelektual, melainkan juga bersifat emosional.
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Model  inkuiri  terbimbing  merupakan proses  pembelajaran  yang  mana  siswa 

bertindak  sebagai  seoarang  ilmuan,  karena  siswa  dituntut  untuk  mencari  dan 

menemukan sendiri apa yang ingin diketahui,  dan guru hanya bertindak sebagai 

fasilitator,  nara  sumber  dan  penyuluh  kelompok.  Inkuiri  tidak  hanya 

mengembangkan  intelektual  tetapi  seluruh  potensi  yang  ada,  termasuk 

pengembangan  emosional  dan  pengembangan  keterampilan.  Pada  hakikatnya, 

inkuiri  merupakan  suatu  proses.  Proses  ini  bermula  dari  merumuskan  masalah, 

mengembangkan hipotesis, menyimpulkan bukti,  menguji hipotesis, dan menarik 

kesimpilan  sementara,  menguji  kesimpulan  sementara  supaya  sampai ada 

kesimpulan yang pada taraf tertentu diyakini oleh peserta didik yang bersangkutan. 

Sehingga  dengan  menggunakan  metode  inkuiri  terbimbing  maka   keterampilan 

proses sains siswa akan dapat berjalan dan dapat terlihat. 

Keterampilan proses sains (sains skill) merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah 

yang  terarah,  baik  kognitif  maupun  psikomotor  yang  dapat  digunakan  untuk 

menemukan suatu konsep, prinsip, teori, dan untuk mengembangkan konsep yang 

telah  ada  sebelumnya.  Aspek-aspek  keterampilan  proses  sains  meliputi: 

mengamati,  mengidentifikasi,  memprediksi,  menyimpulkan  dan 

mengkomunikasikan.

Dengan  berkembangnya  keterampilan  proses  sains  siswa,  siswa  akan  mampu 

menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep, serta menumbuhkan 

dan mengembangkan sikap dan nilai yang dituntut. Dengan demikian keterampilan 

tersebut akan menjadi roda penggerak penemuan dan pengembangan konsep serta 



11

pertumbuhnnya. Seluruh irama gerak atau tindakan dalam proses belajar mengajar 

seperti ini akan menciptakan kondisi cara belajar siswa aktif.

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 

bebas adalah penggunaan model inkuiri terbimbing serta variabel terikatnya adalah 

keterampilan proses sains. 

                          X                             Y                   

Gambar 1. Desain kerangka pikir
           Keterangan: X : Variabel bebas (model inkuiri terbimbing)

       Y : Variabel terikat (keterampilan proses sains)

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ho : Tidak ada pengaruh penggunaan model inkuiri terbimbing pada materi     

pokok sistem gerak pada manusia terhadap keterampilan proses sains oleh 

siswa.

     H1 : Ada pengaruh penggunaan model inkuiri terbimbing pada materi     

pokok sistem gerak pada manusia terhadap keterampilan proses sains oleh 

siswa.

2.  Ho : Rata-rata keterampilan proses sains oleh siswa antara kelas eksperimen   

             dengan kelas kontrol tidak ada perbedaan

     H1 : Rata-rata keterampilan proses sains oleh siswa antara kelas eksperimen 

            dengan kelas kontrol ada perbedaan


