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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar aspek kognitif 

dan aspek afektif siswa antara pembelajaran yang menggunakan model Guided 

Discovery Learning dan Guided Inquiry Learning. Desain penelitian ini 

menggunakan randomized pretest- posttest control group design. Data kuantitatif 

di peroleh dari pretest, postest dan N-gain yang di analisis menggunakan uji U. 

Data kuantitatif berupa hasil belajar aspek afektif siswa yang diperoleh dari 

lembar observasi afektif  dan dianalisis secara deskriptif. Hasil ini yang rata-rata 

N-gain  siswa kelas eksperimen II (75.40) dengan kriteria baik dibandingkan 

dengan  kelas eksperimen I (57.46) dengan  kriteria rendah. Rata-rata hasil belajar 

aspek afektif siswa kelas eksperimen II ( 71.69) berkriteria baik, sedangkan 

eksperimen I ( 63.27) berkriteria cukup. Dengan demikian, model pembelajaran 

Guided Inquiry learning  lebih baik dibandingkan Guided Discovery Learning 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa.   

Kata kunci : guided discovery, guided inquiry, hasil belajar, Model Pembelajaran 



PERBANDINGAN MODEL PEMBELAJARAN GUIDED DISCOVERY
LEARNING DENGAN GUIDED INQUIRY LEARNING TERHADAP

HASIL BELAJAR ASPEK KOGNITIF
DAN AFEKTIF SISWA

(Materi Pokok Kelangsungan Hidup Mahluk Hidup Melalui Adaptasi, Seleksi
Alam dan Perkembangbiakan Pada Siswa kelas IX MTs. NU Kota Agung T.P

2015/2016)

Oleh

Dwi Agus Liani

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Biologi
Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2016



 



   
 



 



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Banjarrejo, Lampung Timur pada 06

Agustus 1993, yang merupakan anak kedua dari tiga

bersaudara pasangan Bapak Agusdan dengan Ibu Nurliana.

Alamat penulis yaitu Jalan Harjuna no. 4 Kelurahan

Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung

Timur. Nomer HP penulis: 081272045094

Pendidikan yang ditempuh penulis adalah SD Negeri 1 Banjarrejo (1999-2005),

SMP Negeri 2 Metro (2005-2008), SMA Negeri 4 Metro (2008-2011). Pada

tahun 2011, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP Unila.

Penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di MTs. Darul Ulum

Pekon Balak, Lampung Barat dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di

Kabupaten Lampung Barat(Tahun 2014), dan penelitian pendidikan di MTs. NU

Kota Agung untuk meraih gelar sarjana pendidikan/ S.Pd. (Tahun 2016).



Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

PERSEMBAHAN

Segala puji hanya milik Allah SWT, atas rahmat dan nikmat yang tercurah.
Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, semoga

kita senantiasa melaksanakan sunah-sunah beliau.

Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan rasa tanda bakti dan cinta kasihku
kepada:

Ibunda Nurliana dan Ayahanda  Aiptu Agusdan yang telah memberikan segala doa
dan usaha terbaik mereka, limpahan kasih sayang, selalu menguatkanku, mendukung

segala langkah ku menuju kesuksesan dan kebahagian.

Brigpol Guntur Indra Bayu, S.H., Oktaviani Susanti S.Pd., Indra Tri Mahendra,
Hisyam Raihaan Jamil, dan Maulana Wisam Razan, saudara- saudaraku yang telah

memberikan dukungan, bantuan, kebahagiaan dan selalu memotivasiku

Guru dan dosen atas ilmu, nasihat, arahan dan bimbingan yang telah diberikan
sehingga membuat hidup ini lebih bermakna.

Almamater tercinta, Kampus Hijau Universitas Lampung.



MOTO

“Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, dan matiku,

hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”

(Qs. Al-an’aam: 162).

“ Dan Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui tentangnya.

Sesungguhnya  pendengaran,pengelihatan dan hati, semuanya itu akan diminta

pertanggung jawabannya”

(Qs. Al- Isra Ayat 36).

Jangan pernah iri terhadap kesuksesan orang lain. Kita sebagai manusia hanya bisa

berusaha dan berdoa Allah lah penentu segalanya.(Dwi Agus Liani).



SANWACANA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga

skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana

Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Biologi Jurusan Pendidikan MIPA

FKIP Unila.  Skripsi ini berjudul “PERBANDINGAN MODEL

PEMBELAJARAN GUIDED DISCOVERY LEARNING DENGAN GUIDED

INQUIRY LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR ASPEK KOGNITIF

DAN AFEKTIF SISWA (Studi  Komparatif Pada Materi Pokok Kelangsungan

Hidup Mahluk Hidup Melalui Adaptasi, Seleksi Alam dan Perkembangbiakan

Siswa  Kelas IX MTs. NU Kota Agung 2015/2016)”.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan

dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Caswita, M.Si., selaku Ketua Jurusan PMIPA FKIP Universitas Lampung;

2. Berti Yolida, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Biologi

dan Pembahas atas saran- saran perbaikan dan motivasi yang sangat berharga

3. Drs. Arwin Achmad, M.Si., selaku Pembimbing I yang telah memberikan

bimbingan dan motivasi hingga skripsi ini dapat selesai;

4. Rini Rita T. Marpaung, S.Pd., M.Pd, selaku Pembimbing II dan PA yang

telah memberikan bimbingan dan motivasi hingga skripsi ini dapat selesai;



xii

5. Hj. Fauziah Makmun, S Pd., selaku Kepala MTs. NU Kota Agung serta Demi

Aryani S. Pd selaku guru mitra, yang telah memberikan izin dan bantuan

selama penelitian serta motivasi yang sangat berharga;

6. Seluruh dewan guru, staf, dan siswa-siswi kelas IX A dan IX B MTs. NU

Kota Agung atas kerjasama yang baik selama penelitian berlangsung;

7. Sahabat-sahabatku Dwi Satria Yuda, Eka Rista Rosmala, A. Md., Meisyi

Ardina, S. Pd., Septia Dies Nurcahyani, S.Pd., Intania Riska Putrie, S.Pd.,

Emily Prihatina Yama, S.Pd., Fitri Fatmawati, Andre Setiawan, S.Pd.,

Shelvina Elvira, S.Pd.,  Desi Anggraeni, S.P., Hartika Kurniawati, S. Pd. dan

Qomarul Hasanah S. Pd. atas kekeluargaan dan persahabatan yang terjalin

hingga saat ini; para guru atas motivasi dan arahannya;

8. Kakak dan adik tingkat Pendidikan Biologi FKIP UNILA atas persahabatan

yang kalian berikan;

9. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan syukur yang sebesarnya karena telah mampu

menyelesaikan skripsi ini semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Aamiin.

Bandar Lampung, 2016

Penulis

Dwi Agus Liani



 

 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

DAFTAR TABEL .............................................................................................   xv 

 

I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  .......................................................................       1 

B. Rumusan Masalah  ................................................................................       4 

C. Tujuan Penelitian  .................................................................................       4 

D. Manfaat Penelitian  ...............................................................................       5 

E. Ruang Lingkup Penelitian  ....................................................................       6 

F. Kerangka Pikir  .....................................................................................       7 

G. Hipotesis ...............................................................................................       9 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Model Pembelajaran Guided Discovery Learning  ...............................     10 

B. Model Pembelajaran Guided Inquiry Learning  ...................................     12 

C. Hasil Belajar  .........................................................................................     15 

D. Hasil Belajar Aspek Kognitif  ...............................................................     17 

E. Hasil Belajar Aspek Afektif   ................................................................     19 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  ..............................................................     22 

B. Populasi dan Sampel  ............................................................................     22 

C. Desain Penelitian  ..................................................................................     22 

D. Prosedur Penelitian................................................................................     23 

E. Jenis dan Teknik Pengambilan Data  ....................................................     27 

F. Teknik Analisis Data  ............................................................................     30 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  ....................................................................................     34 

B. Pembahasan  ..........................................................................................     38 

 

 

 



 
 

xiv 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  ..............................................................................................     46 

B. Saran  .....................................................................................................     47 

 

DAFTAR PUSTAKA  ......................................................................................     48 

 

LAMPIRAN  

 

1.  Silabus  ...................................................................................................     51 

2.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  .....................................................     64 

3.  Kisi-Kisi Soal Pretest/Posttest ...............................................................     84 

4.  Soal Pretest/Posttest  .............................................................................     89 

5.  Lembar Kerja Kelompok .......................................................................     92 

6.  Kunci Jawaban Lembar Kerja Kelompok ..............................................   105 

7.  Lembar Observasi Afektif Siswa ...........................................................   109 

8.  Data-Data Hasil Penelitian  ....................................................................   125 

9.  Analisis Uji Statistik Data Hasil Penelitian  ..........................................   139 

 



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Desain penelitian..................................................................................      23

2. Kriteria Presentase Hasil Belajar Siswa............................................... 28

3. Tabulasi Data Hasil Observasi Afektif Siswa....................... .............. 29

4. Hasil Uji Statistik Nilai Pretest, Posttest dan N-gain.......................... 35

5. Hasil Analisis Rata-Rata Nilai N-gain per Indikator............................ 36

6. Rata-Rata Presentase Hasil Belajar Afektif Siswa Kelas Eksperimen 1 dan

2............................................................................................................. 37

7. Lembar Observasi Afektif  Siswa Eksperimen 1................................... 109

8. Lembar Observasi Afektif  Siswa Eksperimen 2................................... 120

9. Daftar Nilai Pretest, Posttest dan N-gain Siswa Kelas Eksperimen 1... 129

10. Daftar Nilai Pretest, Posttest dan N-gain Siswa Kelas Eksperimen 2... 125

11. Analisis Butir Soal Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 1............... 127

12. Analisis Butir Soal Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 2............... 130

13. Skor Perindikator Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 1................. 132

14. Skor Perindikator Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 2................ 133

15. Data Afektif Siswa Kelas Eksperimen 1 .............................................. 135

16. Data Afektif Siswa Kelas Eksperimen 2............................................... 137

17. Hasil Uji Normalitas Pretest Kelas Eksperimen 1 dan Eksperimen .... 139

18. Hasil Uji Mann- Whiney U Pretest.......................................................   140



xvi

19. Hasil Uji Normalitas Posttest Kelas Eksperimen 1 dan Eksperimen 2... 140

20. Hasil Uji Mann-Whitney U Posttest....................................................... 141

21. Hasil Uji Normalitas N-gain Kelas Eksperimen 1 dan Eksperimen 2.... 142

22. Hasil Uji Mann-Whitney U Posttest.....................................................   143

23. Hasil Uji Normalitas N-gain Indikator C2 Kelas Eksperimen 1 dan

Eksperimen 2...................................................................................... 144

24. Hasil uji kesamaan dua  varians dan kesamaan dua rata-rata

N- gain......................................................................................... ...... 145

25. Hasil Uji Normalitas N-gain Indikator C3 Kelas Eksperimen 1 dan

Eksperimen 2.......................................................................................    146

26. Hasil Uji Mann-Whitney U N-gain indikator C3.................................    147

27. Hasil Uji Normalitas N-gain Indikator C4 Kelas Eksperimen 1 dan

Eksperimen 2....................................................................................... 148

28. Hasil Uji Mann-Whitney U N-gain indikator C3................................. 149



1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan suatu sistem pembelajaran, guru merupakan komponen yang menentukan.

Hal ini disebabkan guru merupakan orang yang secara langsung berhadapan dengan

siswa. Dalam sistem pembelajaran guru bisa berperan sebagai perencana (planer) atau

desainer (designer) pembelajaran, sebagai implementator dan atau mungkin keduanya

(Sanjaya 2012: 15).

Demikian pula yang diungkapan oleh Suryani dan Agung (2012: 73) bahwa guru

adalah jabatan dan pekerja profesional. Sebagai pendidik, profesionalisme seorang guru

bukanlah pada kemampuannya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi lebih pada

kemampuannya untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik dan bermakna.

Dengan danya penjelasan mengenai peran guru inilah yang menjadikan seorang guru

memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam keberhasilan proses pembelajaran,

yang mana keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar

siswa.

Menurut (Kosasih, 2014: 83), Guided Discovery Learning merupakan model

pembelajaran penemuan yang dilakukan  dengan bimbingan dari guru. Hal ini

dikarenakan siswa SMP masih memerlukan bantuan  guru sebelum menjadi penemu

murni. Siswa tidak hanya disodori dengan sejumlah teori (pendekatan deduktif), tetapi

mereka pun berhadapan dengan sejumlah fakta (pendekatan induktif).

Inquiry Learning adalah model pembelajaran yang berorientasi kepada siswa (Student

Centered Approach), dikarenakan, dalam strategi ini siswa memegang peranan yang
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sangat dominan selama proses pembelajaran. Strategi pembelajaran inkuiri merupakan

pembelajaran dengan penemuan. Dalam pembelajaran dengan penemuan, siswa

didorong terlibat secara aktif untuk belajar dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip,

dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dengan melakukan eksperimen

yang memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri

(Sanjaya, 2012: 196).

Model Guided DiscoveryLearning merupakan nama lain dari pembelajaran penemuan.

Sesuai dengan namanya model ini mengarahkan siswa untuk terbiasa menjadi seorang

saintis (ilmuwan). Mereka tidak hanya menjadi konsumen, tetapi diharapkan pula bisa

berperan aktif, bahkan sebagai pelaku dari pencipta ilmu pengetahuan (Kosasih, 2014:

83).

Inkuiri yang dalam bahas inggrisnya inquiry, yang berarti pertanyaan atau pemeriksaan,

atau  penyelidikan. Inkuiri sebagai suatu proses umum yang dilakkukan manusia untuk

mencari atau memahami informasi. Sasaran utama kegiatan pembelajaran inkuiri

adalah (1) keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan pembelajaran, (2)

keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran, (3)

mengembangkan sikap percaya diri siswa tentang apa yang ditemukan pada proses

inkuiri (Trianto, 2013: 166).

Dalam prakteknya ada guru yang belum menggunakan model hanya menggunakan

metode,seperti metode ceramah sehingga mengakibatkan siswa menjadi pasif yang

akan berdampak pada hasil belajar siswa yang kurang optimal sesuai dengan yang

diharapkan baik secara aspek kognitif maupun aspek afektif.hal ini ditemukan pada

guru IPA MTs NU Kota Agung hasil ujian semester maupun ulangan harian belum

mencapai KKM. Diketahui KKM 70 pada pelajaran IPA kelas IX  Tahun Pelajaran

2014/2015. Dari empat kelas belum mencapai 50% siswa yang mencapai KKM.
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Sehingga pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada hasil belajar pada aspek

kognitif dan aspek afektif.  Pada aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan

intelektual atau kemampuan berfikir, yang  bertujuan untuk agar hasil belajar pada

aspek kognitif siswa menjadi optimal. Sedangkan  aspek afektif berhubungan dengan

sikap, yang bertujuan agar hasil belajar aspek afektif  siswa meningkat.

Dari hasil penelitian Sofiani (2011: 3) yang telah dikemukakan, dapat dilihat bahwa

penelitian tersebut cenderung hanya menunjukkan pengukuran hasil belajar kognitif

siswa saja, sedangkan telah kita ketahui bahwa dalam proses pembelajaran perlu pula

pengukuran hasil belajar afektif maupun psikomotorik siswa. Hasil belajar berkaitan

dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang

direncanakan. Dengan demikian, tugas utama guru dalam kegiatan ini adalah

merancang instrumen yang dapat mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa

mencapai tujuan pembelajaran.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perlu melakukan

penelitian mengenai penggunaan model pembelajaran Guided DiscoveryLearning dan

Guided Inquiry Learning dalam pembelajaran biologi dengan  judul “Perbandingan

Model Pembelajaran Guided Discovery Learning dan Guided InquiryLearning

Terhadap Hasil Belajar Kognitif dan Afektif Siswa (Studi Perbandingan

padaMaterikelangsungan hidup mahluk hidup melalui adaptasi, seleksi alam

danperkembangbiakan Siswa MTs. NU Kota  Agung Tahun Pelajaran 2015/2016)”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang

dapatdirumuskan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar aspek kognitif  pada materi kelangsungan hidup

mahluk hidup melalui adaptasi, seleksi alam dan perkembangbiakan antarkelas

yang diajar dengan  model Guided Discovery Learning dan Guided Inquiry

Learning pada IX MTs. NU Kota Agung  Tahun Pelajaran 2015/2016?

2. Bagaimana pengaruh pembelajaran pada materi kelangsungan hidup mahluk hidup

melalui adaptasi, seleksi alam, dan perkembangbiakan antarkelas  yang diajar

dengan model Guided Discovery Learning dan Guided Inquiry  Learning pada

siswa kelas IX  MTs. NU Kota Agung  Tahun Pelajaran 2015/2016 terhadap aspek

afektif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk

menggetahui:

1. Perbedaan rata-rata hasil belajar aspek kognitif siswa pada siswa yang diajar dengan

materi kelangsungan hidup mahluk hidup melalui adaptasi, seleksi alam dan

perkembangbiakan antara  menggunakan model Guided Discovery  Learning dan

yangdiajar dengan menggunakan model Guided Inquiry Learning pada siswa kelas

IX    MTs. NU Kota Agung Tahun Pelajaran 2015/2016.

2. Perbedaan rata-rata hasil belajar aspek afektif siswa pada  siswa yang diajar dengan

materi mengidentifikasi kelangsungan  hidup mahluk hidup melalui adaptasi, seleksi

alam dan perkembangbiakan menggunakan antara model Guided Discovery
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Learning dan yang diajar dengan menggunakan model Guided Inquiry Learning

pada siswa  kelas  IX MTs. NUKota Agung  Tahun Pelajaran 2015/2016.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi sekolah, guru, siswa, dan

peneliti:

1. Bagi Sekolah

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan model pembelajaran Guided

Discovery Learning dan Guided Inquiry Learning dapat meningkatkan hasil belajar

IPA pada aspek kognitif dan aspek afektif siswa di MTs. NU Kota Agung serta juga

diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi sekolah sehingga sekolah dapat

meningkatkan mutu lulusan.

2. Bagi Guru

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan guru bidang studi dapat  menjadikan

kedua model pembelajaran dalam penelitian ini sebagai pilihan dalam

prosespembelajaran.

3. Bagi Siswa

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat:

a. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dengan terlibat langsung dalam

proses pembelajaran.

b. Melatih sikap kejujuran, sikap disiplin, sikap peduli dan sikap bertanggung

jawab siswa pada saat melaksanakan pembelajaran IPA.

c. Memotivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan mendorong

siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran.

4. Bagi peneliti mendapatkan pengalaman mengajar dan melakukan penelitian dengan

menggunakan model Guided Discovery Learning dan Guided Inquiry Learning.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perbandingan dua model pembelajaran yaitu model pembelajaran Guided Discovery

Learning dengan model pembelajaran Guided Inquiry Learning.

2. Model pembelajaran Guided Discovery Learning adalah model pembelajaran yang

dilakukan dengan cara siswa melakukan penemuan yang dibimbing oleh guru.

Langkah- lagkah pembelajaran Guided Discovery adalah sebagai  berikut:

(1) Merumuskan masalah, (2) Membuat jawaban sementara (hipotesis), (3)

Mengumpulkan data, (4) Perumusan masalah, (5) Mengkomunikasikan (Kosasih,

2014: 83).

3. Model pembelajaran Guided Inquiry Learning merupakan model pembelajaran yang

dilakukan dengan cara guru membimbing siswa melakukan penyelidikan. Langkah-

langkah pembelajaran Guided Inquiry adalah: (1) menyajikan pertanyaan atau

masalah, (2) menbuat hipotesis, (3) merancang percobaan, (4) melakukan percobaan

untuk memperoleh informasi, (5) mengumpulkan dan menganalisi data, (6)

membuat kesimpulan (Trianto, 2013: 172).

4. Pengukuran hasil belajar siswa hanya pada aspek kognitif dan afektif, peningkatan

hasil belajar aspek kognitif dilihat dari nilai pretest sebagai penilaian awal siswa,

posttest sebagai penilaian akhir siswa dan N-gain.

5. Pengukuran pada aspek afektif mencakup indikator sikap yakni sikap jujur, sikap

disiplin, sikap peduli dan sikap bertanggung jawab yang diukur dengan

menggunakan lembar observasi afektif (Kosasih (2014: 15).

6. Materi yang disampaikan hanya pada kompetensi dasar mengidentifikasi

kelangsungan hidup mahluk hidup melalui adaptasi, seleksi alam, dan

perkembangbiakan.
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7. Penggunaan kelas eksperimen dalam penelitian ini hanya sebatas 2 kelas di MTs. NU

Kota Agung, yakni dengan kelas IX A menggunakan model pembelajaran Guided

Discovery Learning dan kelas IX B menggunakan model pembelajaran Guided

Inquiry Learning.

F. Kerangka Pikir

Belajar adalah aktivitas yang disengaja dan dilakukan oleh individu agar terjadi

perubahan kemampuan diri. Hasil belajar adalah tolak ukur dalam pembelajaran. Hasil

yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu

sebagai hasil aktivitas belajar. Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan karena

kurangnya motivasi siswa dalam belajar, karena kuat atau lemahnya motivasi belajar

seseorang mempengaruhi keberhasilan danhasil belajarnya. Dengan demikian, perlu

adanya motivasi dari dalam diri sendiri terlebihdahulu untuk belajar yang kemudian

menghasilkan sebuah hasil belajar.

Pembelajaran Discovery (penemuan) adalah model yang mengajar dan mengatur

pengajaran sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui.

Discovery adalah proses mental pada siswa mampu mengasimilasikan suatu konsep

atau prinsip. Proses mental yang di maksud antara lain mengamati, mencerna, mengerti,

menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat

kesimpulan dan sebagainya. Guru hanya membimbing. Pada siswa SMP, model yang

digunakan adalah Guided Discovery (penemuan terbimbing) hal ini dikarenakan

siswa SMP masih memerlukan bantuan guru sebelum menjadi penemuan murni.

Guided Inquiry (Inkuiri terbimbing)  yaitu pendekatan inkuiri  guru membimbing siswa

untuk melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan  mengakhirinya pada



8

suatu diskusi. Guru mempunyai peranan aktif dalam menentukan permasalahan dan

tahap- tahap pemecahannya. Pada pembelajaran guided inquiry siswa akan dihadapkan

pada tugas-tugas yang relevan untuk diselesaikan baik melalui diskusi kelmpok

maupun individual agar mampu menyelesaikan masalah dan menarik suatu kesimpulan.

Pada penelitian ini meggunakan dua kelas ekperimen yaitu kelas Guided Discovery

learning dan Guided inqury learning.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel

terikat.Variabel bebas dalam penelitian ini adalah X1, X2 dan variabel terikat Y1, Y2.

Variabel X1 adalah variabel bebas dengan model pembelajaran Guided Discovery

Learning, variabel X2 adalah variabel bebas dengan model pembelajaran Guided

Inquiry Learning. Sedangkan variabel Y1 adalah variabel terikat yaitu hasil belajar

aspek kognitif siswa dan variabel Y2 adalah variabel terikat yaitu hasil belajar aspek

afektif siswa dengan kompetensi dasar mengidentifikasi kelangsungan hidup mahluk

hidup melalui adaptasi, seleksi alam, dan perkembangbiakan.

Hubungan antara variabel tersebut digambarkan dalam diagram berikut  ini:

X1 Y1

X2 Y2

Keterangan : X1 : Model pembelajaran Guided Discovery Leanrning
X2 : Model pembelajaran Guided Inquiry Learning
Y1 : Hasil belajar kognitif siswa
Y2 : Hasil belajar afektif siswa
(dimodifikasi dari Sugiyono, 2011: 45)

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat
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G. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka hipotesis yang diajukan

Yaitu :

“Terdapat perbedaan antara penggunaan model pembelajaran Guided Discovery

Learning dengan model pembelajaran Guided Inquiry Learning terhadap hasil belajar

aspek kognitif dan aspek afektif siswa.”
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Pembelajaran Guided Discovery Learning

Model pembelajaran Guided Discovery Learning merupakan nama lain dari

pembelajaran penemuan. Sesuai dengan namanya, model ini mengarahkan siswa untuk

terbiasa menjadi seorang saintis (ilmuwan). Siswa tidak hanya disodori dengan

sejumlah teori (pendekatan deduktif), tetapi mereka pun berhadapan dengan sejumlah

fakta (pendekatan induktif). Dari teori dan fakta itulah, mereka diharapkan dapat

merumuskan sejumlah penemuan. Penemuan yang dimaksud berarti pula sesuatu yang

sederhana, namun memiliki makna dengan kehidupan siswa itu sendiri (Kosasih, 2014:

83).

Model discovery (penemuan) yang mungkin dilaksanakan pada siswa SMP adalah

model penemuan terbimbing. Hal ini dikarenakan siswa SMP masih memerlukan

bantuan guru sebelum menjadi penemu murni. Oleh sebab itu, model discovery

(penemuan) yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah discovery (penemuan)

terbimbing (guided discovery) (Hamiyah dan Jauhar, 2014: 184-185).

1. Model pembelajaran Discovery menurut Suryosubroto (2009: 185–187) memiliki

kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan pembelajaran Discovery yaitu:

Dianggap membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak persediaan dan
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penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa. Kekuatan dari proses penemuan

datang dari usaha untuk menemukan.

2. Pengetahuan diperoleh dari pembelajaran ini sangat pribadi sifatnya dan mungkin

merupakan suatu pengetahuan yang sangat kukuh.

3. Pembelajaran Discovery membangkitkan gairah pada siswa, misalnya siswa

merasakan jerih payah penyelidikannya, menemukan keberhasilan dan kadang-

kadang kegagalan.

4. Memberi kesempatan pada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan

kemampuannya sendiri.

5. Menyebabkan siswa mengarahkan sendiri cara belajarnya, sehingga ia lebih merasa

terlibat dan bermotivasi sendiri untuk belajar, paling sedikit pada suatu proyek

penemuan khusus.

6. Dapat membantu memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya kepercayaan

pada diri sendiri melaui proses penemuan.

7. Pembelajaran ini berpusat pada anak, misalnya memberi kesempatan kepada mereka

dan guru berpartisipasi sebagai sesama dalam mengecek ide.

8. Membantu perkembangan siswa menuju skeptisisme yang sehat untuk menemukan

kebenaran akhir yang mutlak.

Kelemahan dari pembelajaran Discovery yaitu:

1. Dipersyaratkan keharusan adanya persiapan mental untuk cara belajar ini.

2. Pembelajaran ini kurang berhasil untuk mengajar kelas beesar. Misalnya sebagian

besar waktu dapat hilang karena membantu seorang siswa menemukan teori-teori,

atau menemukan bagaimana ejaan dari bentuk kata-kata tertentu.

3. Harapan yang ditumpahkan pada pembelajaran ini mungkin mengecewakan guru

dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran secara tradisional.
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4. Mengajar dengan penemuan mungkin akan dipandang sebagai terlalu mementingkan

memperoleh pengertian dan kurang memperhatikan diperolehnya sikap dan

keterampilan. Sedangkan sikap dan keterampilan diperlukan untuk memperoleh

pengertian atau sebagai perkembangan emosional social secara keseluruhan.

5. Dalam beberapa ilmu (misalnya IPA) fasilitas yang dibutuhkan untuk mencoba ide-

ide mungkin tidak ada.

6. Pembelajaran ini mungkin tidak akan memberi kesempatan untuk berfikir kreatif,

kalau pengertian-pengertian yang akan ditemukan telah diseleksi terlebih dahulu

oleh guru, demikian pula proses-proses di bawah pembinaannya. Tidak semua

pemecahan masalah menjamin penemuan yang penuh arti. Pemecahan masalah

dapat bersifat membosankan mekanisasi, formalitas, dan pasif seperti bentuk

terburuk dari metode ekspositories verbal.

B. Model Pembelajaran Guided Inquiry Learning

Menurut Indrawati (dalam Trianto, 2013: 165) Suatu pembelajaran pada umumnya

akan lebih efektif  bila diselenggarakan melalui model-model pembelajaran yang

termasuk rumpun pemrosesan informasi. Hal ini dikarenakan model-model pemrosesan

informasi menekankan pada bagaimana seseorang berpikir dan bagaimana dampaknya

terhadap cara-cara mengolah informasi.

Berpikir yang baik adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Dasar dari

pemecahan masalah adalah kemampuan untuk belajar dalam situasi proses berpikir.

Dengan demikian, hal ini dapat diimplementasikan bahwa kepada siswa hendaknya

diajarkan  bagaimana belajar yang meliputi apa yang diajarkan, bagaimana hal itu

diajarkan, jenis kondisi belajar, dan memperoleh pandangan baru. Salah satu yang
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termasuk dalam model pemrosesan informasi adalah model pembelajaran Inquiry.

Pembelajaran Inquiry dirancang untuk mengajak siswa secara langsung ke dalam

proses ilmiah ke dalam waktu yang relative singkat (Trianto, 2013: 166-167).

Inkuiri yang dalam bahasa Inggris inquiry, berarti pertanyaan atau pemeriksaan,

penyelidikan. Inquiry sebagai suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk

mencari atau memahami informasi. Sasaran utama kegiatan pembelajaran inquiry

menurut Trianto (2013: 166) adalah: (1) keterlibatan siswa secara maksimal dalam

proses kegiatan belajar; (2) keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan

pembelajaran; (3) mengembangkan sikap percaya diri siswa tentang apa yang

ditemukan dalam proses inquiry.

Pembelajaran Inquiry menurut Trianto (2013: 344) memiliki beberapa keunggulan dan

kelemahan, adapun keunggulannya sebagai berikut :

1. Pembelajaran Inquiry menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif,

dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran inquiry ini dianggap lebih

bermakna.

2. Pembelajaran Inquiry dapat memberikan ruang peserta didik untuk belajar sesuai

dengan gaya belajar mereka.

3. Inquiry merupakan pembelajaran yang dianggap sesuai dengan perkembangan

psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah

laku berkat adanya pengalaman.

4. Pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki

kemampuan di atas rata-rata. Artinya, peserta didik yang memiliki kemampuan

belajar bagus tidak akan terhambat oleh peserta didik yang lemah dalam belajar.
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Kelemahan pembelajaran Inquiry diantaranya yaitu:

1. Jika inquiry digunakan sebagai pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan

dan keberhasilan peserta didik.

2. Pembelajaran inquiry sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur

dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar.

3. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang

sehingga sering pendidik sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah

ditentukan.

4. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik

menguasai materi pelajaran, maka pembelajaran inquiry ini akan sulit

diimplementasikan oleh setiap pendidik.

Gulo (dalam Trianto, 2013: 168-169) menyatakan bahwa kemampuan yang diperlukan

untuk melaksanakan pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut:

a. Mengajukan Pertanyaan atau Permasalahan

Kegiatan inquiry dimulai ketika pertanyaan atau permasalahan diajukan. Untuk

meyakinkan bahwa pertanyaan sudah jelas, pertanyaan tersebut dituliskan dipapan

tulis, kemudian siswa diminta untuk merumuskan hipotesis.

b. Merumuskan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan atau solusi permasalahan yang

dapat diuji dengan data. Untuk memudahkan proses ini, guru menanyakan kepada

siswa gagasan mengenai hipotesis yang mungkin. Dari semua gagasan yang ada,

dipilih salah satu hipotesis yang relevan dengan permasalahan yang diberikan.

c. Mengumpulkan Data

Hipotesis digunakan untuk menuntun proses pengumpulan data. Data yang

dihasilkan dapat berupa tabel, matrik, atau grafik.
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d. Analisis Data

Siswa bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan

menganalisis data yang telah diperoleh. Faktor penting dalam menguji hipotesis

adalah pemikiran ‘benar’ atau ‘salah’. Setelah memperoleh kesimpulan, dari data

percobaan, siswa dapat menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Bila ternyata

hipotesis itu salah atau ditolak, siswa dapat menjelaskan sesuai dengan proses

inquiry yang telah dilakukannya.

e. Membuat Kesimpulan

Langkah penutup dari pembelajaran inquiry adalah membuat kesimpulan sementara

berdasarkan data yang diperoleh siswa.

C. Hasil Belajar

Menurut Slameto (2010: 2), belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan, belajar

menurut Syah (2006: 63) ialah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang

sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan sesuai

dengan tujuan khusus yang direncanakan. Dengan demikian, tugas utama guru dalam

kegiatan ini adalah merancang instrumen yang dapat mengumpulkan data tentang

keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan data tersebut guru

dapat mengembangkan dan memperbaiki program pembelajaran. Sedangkan, tugas

seorang desainer dalam menentukan hasil belajar selain menentukan instrumen juga

perlu merancang cara menggunakan instrumen beserta kriteria keberhasilannya. Hal ini
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perlu dilakukan, sebab dengan kriteria yang jelas dapat ditentukan apa yang harus

dilakukan siswa dalam mempelajari isi atau bahan pelajaran (Sanjaya, 2012: 13).

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang kompleks yang keberhasilannya dapat

dilihat dari dua aspek, yakni aspek produk dan aspek proses. Keberhasilan

pembelajaran dilihat dari sisi produk adalah keberhasilan siswa mengenai hasil yang

diperoleh dengan mengabaikan proses pembelajaran. Misalkan, ketika guru

merumuskan tujuan atau kompetensi yang harus dicapai: diharapkan siswa dapat

menyebutkan 2 x 2, maka pembelajaran dianggap berhasil manakala siswa dapat

menyebutkan atau menuliskan angka 4, tanpa perlu menguraikan dari mana angka 4 itu

didapat. Keberhasilan pembelajaran dilihat dari sisi hasil memang mudah dilihat dan

ditentukan kriterianya, akan tetapi hal ini dapat mengurangi makna proses pembelajaran

sebagai proses yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Dengan kata lain keberhasilan

pembelajaran yang hanya melihat sisi hasil sama halnya dengan mengerdilkan makna

pembelajaran itu sendiri (Sanjaya, 2012: 13-14).

Kefektifan pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapain si  belajar. Ada

empat Aspek Penting yang dapat dipakai untuk memprediksikan keafektifan

pembelajaran, yaitu (1) Kecermatan penguasaan prilaku yang dipelajari atau sering

disebut dengan “tingkat kesalahan”, (2) Kecepatan unjuk kerja, (3) Tingkat alih belajar,

(4) tingkat retensi dari apa yang dipelajari. Efesiensi pembelajaran biasanya diukur

dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai si belajar dan/ atau

jumlah biaya pembelajaran yang digunakan. Daya tarik pembelajaran biasanya diukur

dengan mengamati kecendrungan siswa untuk tetap belajar. Daya tarik belajar erat ekali

kaitannnya dengan daya tarik bidang studi biasanya akan mempengaruhi keduanya.

Itulah, sebabnya pengukuran kecenderungan siswa untuk terus atau tidak terus belajar
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dapat dikaitkan dengan proses pembelajaran itu sendiri atau dengan bidang studi ( Uno,

2009: 21).

D. Hasil Belajar Ranah Kognitif

Menurut Bloom (dalam Sanjaya, 2012: 125-127), bentuk perilaku sebagai tujuan yang

harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam tiga klasifikasi atau tiga domain

(bidang), yaitu domain kognitif, afektif dan psikomotorik. Domain kognitif adalah

tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan

berpikir, seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah.

Domain kognitif menurut Bloom terdiri dari 6 tingkatan, yaitu : pengetahuan,

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pengetahuan adalah tingkatan

tujuan kognitif yang paling rendah. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan untuk

mengingat informasi yang sudah dipelajarinya (recall), seperti misalnya mengingat

tokoh proklamator Indonesia, mengingat tanggal dan tahun sumpah pemuda, mengingat

bunyi teori relativitas, dan lain sebagainya.

Tingkatan dan kata kerja oprasional untuk mnegukur jenjang kemampuan ranah

kognitif menurut Daryanto (2012: 63-64) adalah:

1. Pengetahuan (Knowladge): Mendifinisikan, mendeskripsikan, mengidentifikasi,

mendaftarkan, menjodohkan, menyebutkan, menyatakan (states), mereproduser.

2. Pemahaman (Comprehension): mmpertahankan, membedakan, menduga (astimates),

menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasi, memberikan contoh,

menuliskan kembali, memperkirakan.

3. Aplikasi (application): Mengubah, menghitung, mendemonstrasikan, menemukan,

memanipulasi, memodifikasikan, menghubungkan, mengoprasikan, meramalkan,
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menyiapkan, menghasilkan, menghubungkan, menunjukan, memecahkan,

menggunkan.

4. Analisis ( analysis): memperinci, mengasuh diagram, membedakan,

mengidentifikasi, mengilustrasikan, menyimpulkan, menunjukan, menghubungkan,

memilih, memisahkan, membagi (subdivides).

5. Sintestis ( synthesis):  mengkatagorisasi, mengkombinasi, mengarang, menciptakan,

membuat desain, menjelaskan, memeodifikasikan, mengorganisasikan, menyusun,

membuat rencana, mengatur kembali, merekontruksikan, menghubungkan,

mengorganisasikan, merevisi, menuliskan kembali, menuliskan, menceritakan.

6. Evaluasi (evaluation): meilai, membandingkan, menyimpulkan, mempertentang,

mengkritik, mendeskripsikan, membedakan, menerangkan, memutuskan,

menafsirkan, menghubungkan, membantu (supports).

Dalam proses belajar yang bermakna, untuk mencapai pengertian-pengertian baru dan

retensi yang baik, materi-materi belajar selalu dan hanya dapat dipelajari bila

dihubungkan dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip serta informasi-informasi yang

relevan yang telah dipelajari sebelumnya. Substansi dan sifat organisasi latar belakang

pengetahuan ini mempengaruhi ketepatan serta kejelasan pengertian-pengertian baru

yang ditimbulkan serta kemampuan memperoleh kembali pengertian-pengertian baru

tersebut. Makin jelas, stabil serta terorganisasinya struktur kognitif siswa, proses belajar

yang bermakna dan retensi makin mudah terjadi. Sebaliknya, struktur kognitif yang

tidak stabil, kabur dan tidak terorganisasi dengan tepat, cenderung merintangi proses

belajar yang bermakna dan retensi (Slameto, 2010: 122-123).
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Struktur kognitif adalah perangkat fakta-fakta, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi

yang terorganisasi, yang telah dipelajari dan dikuasai seseorang. Menurut Slameto

(2010: 25-26), ada tiga macam variabel struktur kognitif, yaitu:

1. Pengetahuan yang Telah Dimiliki

Bagaimana bahan baru dapat dipelajari dengan baik, bergantung pada apa yang telah

diketahui (advanceorganizers).

2. Diskriminabilitas

Konsep-konsep baru yang dapat dibedakan dengan jelas dengan apa yang telah

dipelajari, mudah dipelajari dan dikuasai.

3. Kemantapan dan Kejelasan

Konsep-konsep yang mantap dan jelas yang telah ada di dalam struktur kognitif

memudahkan belajar dan retensi. Untuk menambah kemantapan dan kejelasan

konsep itu perlu latihan.

E. Hasil Belajar Ranah Afektif

Ranah afektif menurut Sudaryono (2012: 46-47) adalah ranah yang berkaitan dengan

sikap dan nilai. Sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila ia telah

memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri belajar afektif  akan tampak pada

siswa dalam berbagai tingkah laku, seperti:

1.Receiving (Penerimaan)

Mencakup kepekaan akan adanya suatu rangsangan dan kesediaan untuk

memperhatikan rangsangan tersebut, yang dinyatakan dengan memperhatikan

sesuatu, walaupun perhatian itu masih bersifat pasif. Dipandang dari segi
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pembelajaran, jenjang ini berhubungan dengan upaya menimbulkan,

mempertahankan, dan mengarahkan perhatian siswa.

2. Responding (Partisipasi)

Mencakup kerelaan untuk memperhatikan secara aktif dan turut berpartisipasi dalam

suatu kegiatan, yang dinyatakan dengan memberikan suatu reaksi terhadap

rangsangan yang disajikan.

3. Valuing (Penilaian/Penentuan Sikap)

Mencakup kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan

memposisikan diri sesuai dengan penilaian itu. Artinya, mulai terbentuk suatu sikap,

yang dinyatakan dalam tingkah laku yang sesuai dan konsisten dengan sikap batin,

baik berupa perkataan maupun tindakan.

4. Organization (Organisasi)

Mencakup kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan

pegangan dalam kehidupan, yang dinyatakan dalam pengembangan suatu perangkat

nilai. Jenjang ini berhubungan dengan menyatukan nilai-nilai yang berbeda,

menyelesaikan konflik di antara nilai-nilai tersebut, serta mulai membentuk suatu

sistem nilai yang konsisten secara internal.

5. Characterization by a value complex (Pembentukan Pola Hidup)

Mencakup kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan sedemikian rupa,

sehingga dapat menginternalisasikannya dalam diri dan menjadikannya sebagai

pedoman yang nyata dan jelas dalam kehidupan sehari-hari, yang dinyatakan dengan

adanya pengarturan hidup dalam berbagai bidang kehidupan.
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Sikap selalu berkenaan dengan suatu objek, dan sikap terhadap objek ini disertai

dengan perasaan positif atau negatif. Orang yang mempunyai sikap positif terhadap

suatu objek yang bernilai dalam pandangannya, dan ia akan bersikap negatif terhadap

objek yang dianggapnya tidak bernilai dan atau juga merugikan. Orang hanya dapat

mempunyai sikap terhadap hal-hal yang diketahuinya. Jadi, harus ada sekedar informasi

pada seseorang untuk dapat bersikap terhadap suatu objek. Bila berdasarkan informasi

itu timbul perasaan positif atau negatif terhadap objek dan menimbulkan

kecenderungan untuk bertingkah laku tertentu, terjadilah sikap (Slameto, 2010: 189).

Kejujuran merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam mendidik anak.

Terkadang ada anak yang berbohong dalam melakukan interaksi dengan orang tuanya,

dalam hal ini orang tua tidak bisa langsung marah. Dalam mengajarkan aspek kejujuran

kepada anak, menurut Uno (2009: 73-74) dapat dilakukan dengan jalan : (1) ajarkan

nilai kejujuran pada anak sejak mereka masih muda dan konsisten dengan pesan anda

waktu usia mereka bertambah. Pemahaman anak mengenai kejujuran bisa berubah,

tetapi pemahaman anda jangan berubah; (2) anda dapat menjadikan kejujuran dan etika

sebagai bahan pembicaraan sejak anak masih sangat muda dengan memilihkan buku-

buku dan video untuk menikmati bersama anak, memainkan permainan kepercayaan,

dan memahami berubahnya kebutuhan anak atas privasi.
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

      Penelitian dilaksanakan di MTs. NU Kota Agung pada semester ganjil 

  tahunpelajaran2015/2016. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX  MTs. NU 

 Kota Agung  Tahun Pelajaran 2015/2016.  Sampel yang dipilih dari populasi adalah 

 siswa-siswa dari dua kelas pada empat kelas yang ada.  Teknik pengambilan sampel 

 menggunakan teknik non probabilitas yaitu teknik bertujuan atau lebih dikenal 

 dengan purposive sampling yakni karena untuk menentukan seseorang menjadi 

 sampel atau tidak didasarkan pada tujuan tertentu, misalnya dengan pertimbangan 

 profesional yang dimiliki oleh peneliti dalam usahanya memperoleh informasi yang 

 relevan dengan tujuan penelitian (Sukardi, 2003: 64). Selanjutnya terpilih siswa 

 siswa pada kelas  IX A (32 siswa) sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan 

model Guided Discovery Learning dan kelas IX B (32siswa) sebagai kelas kelas 

eksperimen dengan menggunakan model Guided Inquiry Learning. 

C. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan model guided discovery dan 

guided inquiry  dalam meningkatkan hasil belajar aspek kognitif dan aspek afektif 

siswa, sehingga membutuhkan dua kelas eksperimen peningkatan hasil belajar siswa 

ranah kognitif dan sikap afektif.  Pada desain ini ada dua kelas yang diberikan 

perlakuan (model pembelajaran) yang berbeda hasil belajarnya setara kemudian 

dibandingkan, sehingga dapat diketahui model mana yang lebih berhasil untuk 
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meningkatkan hasil belajar aspek kognitif dan aspek afektif siswa. Hasil belajar 

kognitif dapat diperoleh melalui nilai pretest dan post test, sedangkan hasil belajar 

aspek afektif dapat diperoleh dari lembar observasi siswa. Sehingga dapat dibuat desain 

penelitian seperti berikut: 

Tabel 1. Desain Penelitian  

Subjek Pengukuran 

awal 

Perlakuan  Pengukuran  

Akhir 

I          

II          

            Sumber : Fraenkel dan  wellen, (1993: 250)  

           Keterangan:   I  = Kelas Eksperimen I 

           II = Kelas Eksperimen II 

               = Pretest (aspek Kognitif) 

              = Guided Discovery Learning 

               = Guided Discovery Learning 

              = Posttest (aspek Kognitif) dan observasi aspek afektif 

 

 

D. Prosedur Penelitian  

     1. Prapenelitian 

         Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah sebagai berikut: 

a. Membuat surat izin untuk melakukan penelitian di sekolah. 

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang diteliti. 

c.  Menetapkan sampel penelitian untuk kelas kontrol dan eksperimen. 

d.  Mengambil data hasil belajar siswa yang digunakan sebagai acuan dalam 

pembuatan kelompok belajar.   

e. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, Rencana Pelaksanaan 

    Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKK) untuk  setiap pertemuan. 

   f. Membuat instrumen pengukuran yaitu soal pretest-posttest untuk pertemuan 

pertama, model pembelajaran Guided Discovery dan Guided Inquiry siswa. 
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 2. Pelaksanaan Penelitian  

     Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kelas  eksperimen yaitu 

pada kelas pertama dengan menggunakan model Guided Discovery dan pada kelas 

kedua dengan menggunakan model Guided Inquiry.  

 

Kelas Eksperimen I  Model Guided Discovery Learning 

A.  Kegiatan Pendahuluan  

a. Guru mengadakan pretest (pada pertemuan pertama) 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran model 

Guided Discovery Learning dan Guided Inquiry Learning. 

c. Guru membagi siswa dalam 6 kelompok, masing-masing  kelompok terdiri dari 6-

7 orang. 

d.  Guru membagi LKK (Lembar Kerja Kelompok),  

e.  Motivasi : “Dengan mempelajari tentang adaptasi dan seleksi alam kalian dapat 

mengetahui  bahwa adaptasi dan seleksi alam saling saling berkaitan.” Apakah 

kalian melakakukan adaptasi dengan lingkungan kalian?”  

 B. Kegiatan Inti  

a. merumuskan masalah 

Guru menyapaikan suatu permasalahan untuk menggunggah dan menimbulkan 

kepenasaran tentang mengidentifikasi kelangsungan hidup mahluk hidup melalui 

adaptasi, seleksi alam dan perkembangbiakan. mengapa harus melakukan 

adaptasi? 

     b. Jawaban sementara (hipotesis) 

Guru mengajak siswa melakukan identifikasi masalah yang kemudian bisa 

bermuara pada perumusan jawaban sementara. 
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c. Mengumpulkan Data 

Guru mengajak siswa untuk melakukan pengumpulan data dengan 

mengidentifikasi pada LKK (Lembar Kerja Kelompok). 

    d. Perumusan Kesimpulan  

Setelah siswa melakukan pengumpulan data dan dianalisis, kemudian  dikoreksi 

dengan rumusan masalah yang telah dirumusan sebelumnya. Data-data tersebut 

digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut.        

         e. Mengkomunikasikan  

Kemudian siswa melaporkan hasil penemuan secara kelompok dengan   

mempresentasiakan hasilnya dan ditanggapi oleh kelompok lain. Dalam proses ini  

memungkinkan para siswa untuk saling memberikan masukan sehingga temuan 

mereka menjadi lebih penting dan lebih bermanfaat 

C. Kegiatan Penutup: 

a. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan pelajaran yang telah dilakukan. 

b. Guru meminta siswa mengerjakan postest. 

c. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam 

 

Kelas Eksperimen II  model Guided Inquiry Learning 

 

A. Kegiatan Pendahuluan: 

a. Guru mengadakan pretest (pada pertemuan pertama). 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran model 

         Guided Inquiry Learning. 

c. Guru membagi siswa dalam 6 kelompok, masing-masing  kelompok terdiri dari 

         6-7 orang. 
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d. Guru membagi LKK (Lembar Kerja Kelompok), kelangsungan hidup mahluk 

hidup melalui adaptasi, seleksi alam dan perkembangbiakan. 

e. Motivasi : “Dengan mempelajari tentang adaptasi dan seleksi alam kalian dapat 

mengetahui  bahwa adaptasi dan seleksi alam saling saling berkaitan.” Apakah 

kalian melakakukan adaptasi dengan lingkungan kalian?”  

B. Kegiatan Inti: 

a. Identifikasi  

                Guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi masalah pda materi pokok     

kelangsungan hidup mahluk hidup melalui adatasi, seleksi alam dan 

perkembangbiakan.  

b. Membuat Hipotesis  

Guru membimbing siswa dalam menetukan hipotesis yang relevan dengan 

permasalahan yang menjadi prioritas penelitian.  

c. Merancaang percobaan  

                   Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menentukan langkah-langka         

yanag sesuai dengan hipotesis. 

d. Melakukan Pengumpulan Data  

                 Guru membimbing siswa untuk mendapatkan informasi yang berupa  data. 

e. Menganalisis Data  

Guru memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan hasil  pengolahan data  

yang terkumpul  

f. Membuat Kesimpulan  

Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. 
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C. Kegiatan Penutup: 

     a. Guru  memberikan soal postest, yang akan dikerjakan oleh siswa  

b. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

E.    Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

        1. Data Kuantitatif 

             Data penelitian hasil belajr kognitif berupa pretes, postest,dan skor N-gain 

    Data kuantitatif yaitu berupa data hasil belajar pada materi pokok kelangsungan  

hidup mahluk hidup melalui adaptasi, seleksi alam dan perkembangbiakan  

  yang diperoleh dari nilai pretesdan postes. Kemudian dihitung selisihnya, sehingga 

diperoleh  N-gain. Data hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari rata-rata skor 

pretest dan posttest. Kemudian dihitung selisih antara nilai pretest dan posttest 

dengan menggunakan rumus N-gain lalu dianalisis secara statistik.   

Untuk mendapatkan skor N-gain menggunakan formula Hake sebagai berikut:  

      

 

    
Keterangan:  X= Nilai rata-rata postes

                        Y= Nilai rata-rata pretes  

                       Z= Skor maksimum                                                                        

                      (modifikasi dalam  Loranz, 2008: 3) 

 

Sedangkan untuk mengukur persen (%) peningkatan (%) hasil belajar siswa 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

               % Peningkatan =      x 100% 

           

 

 

 

 

Skor akhir – Skor awal 

Skor maksimum – Skor awal 

100X
YZ

YX
GainN
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  Tabel 2. Kriteria Persentase Hasil Belajar Siswa 

 

% Peningkatan Kriteria 

%g> 70 

70 > %g> 30 

%g< 30 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

    Sumber : Loranz (2008: 2). 

       2. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil aspek afektif  belajar siswa. Jenis data aktivitas siswa 

diperoleh dari lembar observasi aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran 

selama menggunakan model guided Discovery Learning dan Guided Inquiry 

Learning. Data afektif siswa diperoleh ketika proses pembelajaran berlangsung 

melalui observasi. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk tabel data hasil penelitian 

kedua kelas eksperimen yaitu eksperimen 1 dan eksperimen 2.   

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 

    Teknik pengambilan  data pada penelitian ini sebagai berikut : 

    a. Pretets dan Postes 

   Hasil belajar siswa diukur dengan memberikan soal tes berbentuk uraian   

sejumlah 6 soal.  Data hasil belajar berupa nilai pretes dan postes. Nilai pretes 

diambil pada awal pembelajaran setiap kelas, sedangkan nilai  postest diambil 

pada akhir pembelajaran. Teknik penilaian pretes dan postes yaitu : 

            

  

  

Keterangan : S = nilai yang diharapkan (dicari); R = jumlah skor dari item atau 

soal   yang dijawab benar; n= jumlah skor maksimum dari tes tersebut.                  

( Purwanto,    2008:112). 

 S =    
 

 
    x 100         
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   b. Lembar Observasi Afektif  Siswa 

Lembar Observasi Penilaian Afektif Siswa 

              Berisi kegiatan yang diamati pada saat proses pembelajaran. Setiap siswa diamati 

              poin kegiatan yang dilakukan dengan cara memberi skor pada lembar observasi 

              sesuai dengan aspek yang telah ditentukan. 

Tabel 3.  Tabulasi Data Hasil Observasi Afektif Siswa  

No Nama 

Skor Aspek yang 

diamati 
∑Xi 

A B C D 

1             

2             

3             

4             

dst.             

∑Xi 
          

±Sd 
          

Kriteria 
          

                   Keterangan: X    =  Rata-rata skor sikap siswa; 

                                        ∑xi      =  Jumlah skor yang diperoleh; 

                         N       =  Jumlah skor maksimum; 

                                       (dimodifikasi dari Kosasih, 2014: 135). 

Petunjuk: 

Berilah skor pada setiap aspek yang diamati sesuai sikap yang ditampilkan oleh siswa, 

dengan kriteria sebagai berikut: 

A. Bertanggung Jawab : 

0. Tidak mengerjakan tugas Lembar Kerja Kelompok (LKK).                                               

1. Menggerjakan tugas Lembar Kerja Kelompok (LKK), tetapi jawabannya kurang 

     tepat.  

2. Menggerjakan tugas Lembar Kerja Kelompok (LKK) dengan benar.  
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B. Berkerjasama :  

0. Tidak  ikut dalam mengerjakan tugas Lembar Kerja  kelompok (LKK)                            

1. Ikut mengerjakan tugas kelompok, tetapi tidak mengemukakan pendapat.                      

2.  Ikut mengerjakan tugas kelompok, dan mengemuka pendapat. 

        

C. Disiplin :  

0. Tidak menggumpulkan tugas Lembar kerja Kelompok(LKK).                                               

1. Menggumpulkan tugas Lembar Kerja Kelompok (LKK), tetapi  tidak tepat 

    waktu.                             

2. Menggumpulkan tugas Lembar Kerja Kelompok (LKK) tepat waktu.  

 

D. Menghargai Pendapat  Orang Lain : 
0. Tidak menggemukakan pendapat                                                                                       

1. Menggemukakan pendapat, tetapi tidak dapat menghargai pendapat teman                                             

2.  Menggemukakan pendapat dan dapat  menghargai pendapat teman  

 

F.      Teknik Analisis Data 

 

1. Pengolahan Data Kuantitatif 

 

Data penelitian yang berupa nilai pretest, postest dan skor N-gain pada kelas 

eksperimen Guided Discovey Learning dan  Guided Inquiry Learning dianalisis 

menggunakan  uji u dengan program SPSS versi 17, yang sebelum analisis uji 

prasyaratnya berupa: 

1. Uji Normalitas Data (Uji Lilliefors) 

Uji normalitas data dilakukan menggunakan program SPSS versi 17.  

a. Hipotesis 

Ho: Sampel berdistribusi normal. 

H1: Sampel tidak berdistribusi normal. 

b. Kriteria Pengujian 

Terima Ho jika Lhitung < Ltabel atau p-value > 0,05, 

 tolak Ho untuk harga yang lainnya 

2. Kesamaan Dua Varians 

Apabila masing- masing data berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan uji 

kesamaan dua varians menggunakan uji barlet. Hipotesis yang digunakan yaitu: 
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a. H0: kedua sampel mempunyai varians sama 

b. H1: kedua sampel mempunyai varians berbeda. 

Dengan kriteria uji yaitu jika F hitung < Ftabel atau probabilitasnya > 0,05 maka H0 

diterima, jika Fhitung > F tabel  atau probabilitasnya  < 0,05 maka H0 ditolak. 

(Pratisto, 2004: 71). 

3. Pengujian Hipotesis 

Setelah data dinyatakan normal dan homogen, berikutnya data di uji dengan 

pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis digunakan uji kesamaan dua rata-

rata dan uji perbedaan dua rata-rata. 

a. Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

1. Hipotesis 

H0 = Rata-rata N-gain kedua sampel sama 

H1 = Rata-rata N-gain kedua sampel tidak sama 

2. Kriteria Uji 

Jika –t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima 

Jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel maka Ho ditolak  (Pratisto, 2004: 13) 

b. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

1. Hipotesis 

H0 =  rata-rata N-gain pada kelompok eksperimen 1 sama dengan kelompok 

eksperimen 2. 

H1 =  rata-rata N-gain pada kelompok eksperimen 2 lebih tinggi 

dari kelompok eksperimen 1. 

2. Kriteria Uji: 

Jika –t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima 

Jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, maka Ho ditolak (Pratisto, 2004: 10) 
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c. Uji Mann-Whitney U 

Oleh karena data tidak berdistribusi normal, maka dilakukan Uji Mann-

Whitney U. 

1. Hipotesis 

      Ho = Tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata antara kelas eksperimen 1     

dengan kelas eksperimen 2. 

   H1 = Terdapat perbedaan nilai rata-rata antara kelas eksperimen 1  dengan   

kelas eksperimen 2. 

          2. Kriteria Uji  

- Jika p-value> 0,05 maka terima Ho 

- Jika p-value< 0,05 maka tolak Ho (Susetyo, 2012: 237). 

          2.  Data Kualitatif  Berupa Nilai Aspek Afektif  Dianalisis Dengan 

Menggunakan  Deskriptif. 

             Langkah–langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

A. Menghitung persentase afektif dengan menggunakan rumus: 

 ̅=∑Xi      x 100% 

      N 

 

                        Keterangan:  X  =  Rata-rata skor afektif siswa;                                                            

                                           ∑xi   =  Jumlah skor yang diperoleh                                                                                                                 

                                            n     =  Jumlah skor maksimum;                                                                                              

                              (dimodifikasi dari Kosasih, 2014: 135). 
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B. Menafsirkan atau menentukan persentase afektif siswa sesuai Kriteria 

Pada Tabel 2. 

 

                        Tabel 4. Kriteria Persentase Afektif Siswa 

Persentase Kriteria 

76,00-100 

71,00-75,99 

60,00-70,99 

  0-59,99 

Sangat baik  

Baik  

Cukup 

Rendah  

          Sumber: dimodifikasi dari Kosasih (2014: 135). 
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V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Ada perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar aspek kognitif  pada

materi kelangsungan hidup mahluk hidup melalui adaptasi, seleksi alam

dan perkembangbiakan antar kelas yang diajar dengan menggunakan

model Guided Discovery Learning dan Guided Inquiry Learning pada IX

MTs. NU Kota Agung  Tahun Pelajaran 2015/2016.

2. Penggunaan model Guided Inquiry Learninng  berpengaruh lebih baik

terhadap hasil belajar aspek afektif pada kelas IX MTs. NU Kota Agung

Pada materi kelangsungan hidup mahluk hidup melalui adaptasi, seleksi

alam, dan perkembangbiakan dibandingkan dengan penggunaan model

Guided Discovery.

B. Saran

Untuk kepentingan penelitian, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Guru MTs. NU Kota Agung dapat menjadikan kedua model tersebut

sebagai salah satu pilihan dalam proses pembelajaran di kelas, dengan

penggunaan model Guided Discovery Learning dan Guided Inquiry

Learning menjadikan pengalaman belajar yang berbeda bagi siswa serta
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dapat melatih sikap siswa sehingga siswa dapat berperan aktif dalam

proses pembelajaran.

2. Peneliti lain yang akan menerapkan penggunaan perbandingan model

pembelajaran Guided Inquiry Learning dengan model pembelajaran

Guided Discovery Learning sebaiknya terlebih dahulu memahami dengan

baik perbedaan dari kedua model pembelajaran tersebut serta hendaknya

terlebih dahulu mengajarkan materi lain dengan kedua model

pembelajaran ini sehingga siswa telah beradaptasi dengan kedua model

pembelajaran ini.

3. Untuk pengukuran hasil belajar aspek afektif siswa sebaiknya penilaian

dilakukan oleh satu observer tiap 2 kelompok agar lebih efektif

dankondusif.
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