
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Belajar merupakan proses mengasimilasi dan menghubungkan pengalaman atau 

bahan yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki seseorang sehingga 

pengertiannya dikembangkan dalam perubahan pola-pola respon tingkah laku yang 

baru nyata dalam perubahan keterampilan, kebiasaan, kesanggupan dan sikap 

(Suparno, 1997: 61). Sedangkan, pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh 

siswa, bukan dibuat untuk siswa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya 

pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar (Isjoni, 2007). 

Sehingga dalam suatu proses pembelajaran memberi kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan aktivitas belajar. Seperti yang diungkapkan oleh Rohani (2004: 5) bahwa 

pembelajaran bisa berjalan dengan lancar jika guru mengerti, memahami, dan 

menghayati berbagai prinsip pengajaran. Salah satu prinsip pengajaran tersebut 

adalah prinsip aktivitas. 

 

Dalam hal ini menurut Djamarah, (1999: 22) belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa 

raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman 

individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, efektif 

dan psikomotor. 
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Menurut Sagala (2009: 61) pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan 

asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan 

pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar 

dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar oleh peserta didik. 

Menurut Corey pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seeorang secara 

disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku dalam 

kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan guru mata pelajaran IPA di kelas 

VIII SMP Negeri 1 Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan pada materi hama dan 

penyakit pada tumbuhan diperoleh bahwa aktivitas belajar siswa masih rendah. 

Dilihat dari nilai rata-rata siswa kelas VIII semester ganjil yaitu 69,00. Sementara 

KKM yang ditetapkan sekolah yaitu >70. Hal ini dimungkinkan oleh banyak faktor 

misalnya kemampuan peserta didik untuk mengkomunikasikan dalam soal juga 

rendah dan bisa juga karena faktor lain. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan 

pembelajaran  maka harus ada kesesuaian antara model pembelajaran dengan  materi 

yang diajarkan sehingga dapat meningkatkan kualitas kerjasama serta hasil belajar 

siswa, dan salah satu alternatif metode yang dapat digunakan adalah model inkuiri 

dengan materi pokok yaitu hama dan penyakit pada tumbuhan karena dengan  model 

inkuiri yang baik bukan semata timbul dari peran guru. Akan tetapi lebih tepat 

apabila timbul dari murid setelah memahami masalah dan situasi yang dihadapinya. 

Tetapi dalam hal ini guru dapat  pula memberikan arahan kepada peserta didik dalam  

memperoleh tema atau  masalah yang tepat untuk diselesaikan bersama. Salah satu 
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pendidikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

peserta didik adalah model inkuiri. 

 

Menurut Gellu (2010: 103) model inkuiri merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar 

yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analisis sehingga mereka dapat 

merumuskan sendiri penemuan dengan penuh percaya diri. Jika diterapkan dengan 

efektif, inkuiri dapat merangsang pemikiran, berpikir logis dan percaya diri. Seperti 

yang diungkapkan oleh Mulyani (1999: 164) bahwa model inkuiri cara penyajian 

pelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan 

informasi tanpa bantuan guru dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa yang cukup 

baik. 

 

Selain diyakini dapat meningkatkan aktivitas siswa, model inkuiri juga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa yang menggunakan model 

inkuiri meningkat dengan baik. Aktivitas yang tinggi dalam pembelajaran akan 

mempengaruhi hasil pembelajaran, karena dalam keadaan aktif siswa mampu 

mengasimilasi suatu konsep atau prinsip, misalnya mengamati, menggolongkan, 

membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, dan membuat kesimpulan (Hamalik 

(2001: 219). 

 

Berdasarkan uraian diatas peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Penerapan Model Inkuiri terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada Materi 

Hama dan Penyakit Tumbuhan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah model inkuiri berpengaruh terhadap  aktivitas belajar siswa pada materi 

hama dan penyakit pada tumbuhan ? 

2. Apakah model inkuiri berpengaruh terhadap  hasil belajar siswa pada materi hama 

dan penyakit pada tumbuhan ? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap model inkuiri pada materi hama dan 

penyakit pada tumbuhan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh penerapan model inkuiri terhadap aktivitas  siswa pada materi 

pokok hama dan penyakit pada tumbuhan.  

2. Pengaruh penerapan model inkuiri terhadap hasil belajar siswa pada materi 

pokok hama dan penyakit pada tumbuhan. 

3. Tanggapan siswa terhadap model inkuiri pada materi hama dan penyakit pada 

tumbuhan.  
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti, memberikan pengetahuan dan pengalaman mengajar sebagai calon 

guru biologi dalam menerapkan model inkuiri. 

2. Bagi guru, dapat memberikan alternatif dalam memilih dan menerapkan model  

pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran pada materi pokok hama dan penyakit pada tumbuhan.  

3. Bagi siswa, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dalam mempelajari 

materi pokok hama dan penyakit pada tumbuhan sehingga pembelajaran tidak 

monoton. 

4. Bagi sekolah, memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan 

pembelajaran biologi disekolah melalui model inkuiri. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari kesalahpahaman maka ruang lingkup penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Model inkuiri merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara 

maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara 

sistematis, kritis, logis, dan analisis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri 

penemuan dengan penuh percaya diri. Jika diterapkan dengan efektif, inkuiri dapat 

merangsang pemikiran, berpikir logis dan percaya diri. Seperti yang diungkapkan 

oleh Mulyani (1999: 164) bahwa model inkuiri cara penyajian pelajaran yang 
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memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi tanpa 

bantuan guru dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa yang cukup baik. 

2. Menurut Garbon (2005: 23) pembelajaran dengan metode inkuiri memiliki 3 

komponen yang umum yaitu: 

1) Question: pembelajaran biasanya dimulai dengan sebuah pertanyaan 

pembukaan yang memancing rasa ingin tahu siswa dan atau kekaguman 

siswa akan suatu fenomena. 

2) Student Engangement: dalam model inkuiri, keterlibatan aktif siswa 

merupakan suatu keharusan dalam menciptakan sebuah produk dalam 

mempelajari suatu konsep. 

3) Cooperative interaction: siswa diminta untuk berkomunikasi, bekerja 

berpasangan atau dalam kelompok dan mendiskusikan berbagai gagasan. 

3. Aktivitas belajar dan hasil belajar siswa. Aktivitas yang akan diamati dalam 

penelitian ini meliputi: (1) mengemukakan pendapat/ide; (2) melakukan kegiatan; 

(3) mempresentasikan hasil kerja kelompok; (4) dan mengajukan pertanyaan. 

4. Subyek penelitian yang terlibat dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII C dan 

siswa kelas VIII D di SMP Negeri 1 Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan pada 

semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016. 

5. Materi Pokok yang diteliti adalah hama dan penyakit pada tumbuhan . 
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F. Kerangka Pikir 

Belajar merupakan kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan yang dimiliki 

melalui proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan aktivitas belajar sehingga kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa 

(Student center). Salah satu pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah dengan 

menerapkan metode inkuiri. Melalui model inkuiri, diyakini dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi pokok hama dan penyakit pada 

tumbuhan guna mencapai ketuntasan. 

 

Upaya meningkatkan aktivitas dan penguasaan materi siswa pada materi pokok hama 

dan penyakit pada tumbuhan siswa didorong untuk aktif melakukan kegiatan agar 

dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan materi pelajaran. Dengan 

pola belajar seperti ini diharapkan aktivitas dan penguasaan materi siswa dapat 

meningkat. Keberhasilan belajar juga tidak terlepas dari faktor yang 

mempengaruhinya, salah satunya adalah model pembelajaran yang digunakan. 

 

Salah satu model yang diduga dapat meningkatkan kemampuan ini adalah  model  

inkuiri dalam keterampilan komunikasi diduga lebih efektif untuk meningkatkan 

aktivitas belajar, karena dengan menggunakan  model ini, siswa menjadi tidak bosan 

serta dapat mengembangkan aktivitas dan kreatifitas untuk berpikir, berbicara serta 

berani berargumen. Model ini, prosesnya melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan 

analisis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan dengan penuh percaya 
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diri. Jika diterapkan dengan efektif, inkuiri dapat merangsang pemikiran, berpikir 

logis dan percaya diri. 

 

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri atas 1 variabel bebas dan 2 variabel terikat. 

Variabel bebas adalah model inkuiri, variabel terikat 1 adalah keterampilan 

komunikasi, sedangkan variabel terikat 2 adalah hasil belajar. Hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat ditunjukan pada bagan di bawah ini. 

 

 

Keterangan : X : Penerapan model inkuiri 

          Y1 : Aktivitas belajar siswa 

           Y2 : Hasil belajar 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho= Penerapan model inkuiri pada materi pokok hama dan penyakit pada 

tumbuhan tidak berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

H1= Penerapan model inkuiri pada materi pokok hama dan penyakit pada 

tumbuhan berpengaruh dalam meningkatkan hasil  belajar siswa. 

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan terikat 


