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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Setiap guru menginginkan proses pembelajaran yang dilaksanakannya 

menyenangkan dan berpusat pada siswa.  Siswa antusias mengacungkan 

tangan, untuk menjawab pertanyaan atau memberikan pendapat, bersorak 

merayakan keberhasilan mereka, bertukar informasi, dan saling 

memberikan semangat.  Dan tujuan akhir dari semua proses itu adalah  

peningkatan aktivitas dan hasil belajar yang memuaskan (Nasution, 

2000:94). 

 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengamatan individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan.  Pada saat siswa belajar, maka responnya menjadi lebih baik. 

Sebaliknya, bila siswa tidak belajar maka responnya menurun (Skinner, 

dikutip oleh Dimyati dan Mudjiono, 2002 : 9). 

 

Dalam proses pembelajaran, guru perlu membangkitkan aktivitas siswa 

dalam berfikir maupun berbuat.  Ada dua macam aktivitas, yaitu on task 

dan off taks, on task adalah aktivitas siswa yang relevan dengan kegiatan 
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pembelajaran,seperti memperhatikan pembelajaran yang sedang 

berlangsung, sedangkan off task adalah aktivitas siswa yang tidak relevan 

dengan kegiatan pembelajaran (Hopkins;1993: 83). 

 

Hasil refleksi di sekolah SMP PGRI 2 Braja selebah,75% siswa kurang 

bergairah, kurang aktif, kelas kurang berpusat pada siswa, dan kadang-

kadang ada yang bermain-main sendiri di dalam kelas.  Dampak buruknya 

adalah peningkatan aktivitas dan ketuntasan belajar siswa ≥ 65% . Kondisi 

yang seperti ini tentunya sangat tidak diharapkan dalam proses belajar 

mengajar.  Sebenarnya guru telah berusaha menciptakan pembelajaran 

agar siswa lebih aktif, diantaranya: pengamatan objek langsung, diskusi 

kelompok mengerjakan LKS, menggunakan media yang ada di sekolah, 

dan mengunakan metode tanya-jawab.  Namun hasilnya belum dapat 

meningkatkan gairah dan aktivitas secara maksimal. 

Di temukan beberapa aktivitas siswa yang tidak relevan diantaranya adalah 

: Berbicara yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran (19%), 

berkeliling ke kelompok lain (7%), mengerjakan tugas lain (10%), 

mengganggu teman kelompok (15%), tidak mendengarkan atau 

memperhatikan penjelasan guru (25%). 

 

Jika kondisi di atas ini tidak dicarikan alternatif pemecahan masalahnya, 

maka guru tetap sebagai sumber informasi satu-satunya dikelas, tidak ada 

tukar informasi, penguasaan konsep dan hasil belajar IPA terpadu siswa 

tetap  rendah, dan pembelajaran biologi jadi membosankan. Salah satu 
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alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan untuk memenuhi 

tuntutan tersebut adalah model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan kegiatan yang mana 

masalah dikemukakan oleh guru atau nara sumber dari buku teks 

kemudian siswa bekerja untuk menemukan jawaban terhadap masalah 

tersebut dibawah bimbingan yang intensif dari guru, (Oliver-Hoyo, et al 

2004 :82).  

 

Selain itu, hasil penelitian Rahayu (2007: 49) menunjukkan terjadinya 

peningkatan kemampuan berpikir rasional siswa melalui pembelajaran 

kontekstual.  Oleh karena itu, peneliti menganggap perlunya diadakan 

penelitian dengan menerapkan model pembelajaran inkuiri dalam 

menggali kemampuan  berpikir rasional siswa, pada sub materi pokok 

peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana model inkuiri terbimbing meningkatan aktivitas belajar 

siswa kelas VII dalam pembelajaran IPA terpadu. 

2. Bagaimana model inkuiri terbimbing meningkatan hasil belajar bagi 

siswa kelas VII dalam pembelajaran IPA terpadu. 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VII dengan model inkuiri 

terbimbing dalam pembelajaran IPA peran manusia dalam pengelolaan 

lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

2. Meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas VII dengan model inkuiri 

terbimbing dalam pembelajaran IPA peran manusia dalam pengelolaan 

lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

 

 

D. Manfaat penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi siswa memberi suasana baru bagi siswa dalam proses 

pembelajaran yang dapat mendorong peningkatan aktivitas dan hasil  

belajar siswa. 

2.  Bagi guru memperoleh pengalaman dalam menggunakan metode 

inkuiri terbimbing untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. 

3. Bagi sekolah, diharapkan dapat dijadikan masukan dalam usaha 

meningkatkan mutu, proses, dan hasil belajar dalam mata pelajaran 

IPA. 

 

 



5 

 

E. Ruang lingkup penelitian 

 

1. Model pembelajaran inkuiri terbimbing adalah model yang mana 

masalah dikemukakan oleh guru atau nara sumber dari buku teks 

kemudian siswa bekerja untuk menemukan jawaban terhadap masalah 

tersebut dibawah bimbingan yang intesif dari guru.  Siswa dibimbing 

secara hati-hati untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang 

dihadapkan kepadanya.  Di metode ini siswa juga diharapkan 

menemukan sendiri prinsip dan konsep merumuskan masalah, 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis dan 

merumuskan kesimpulan. 

2. Aktivitas belajar siswa adalah kegiatan yang dilakukan siswa meliputi 

aspek perilaku siswa yang relevan yaitu; (1) bertanya, (2) menjawab, 

(3) memberikan sanggahan, (4) saling bertukar informasi, (5) 

kerjasama kelompok. 

3. Hasil belajar merupakan nilai yang diperoleh siswa setelah mengikuti 

kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode inkuiri 

terbimbing.  

4. Nilai yang diperoleh siswa pada tes setiap akhir siklus akan 

dibandingkan dengan KKM yang ada. Jika nilai sudah melebihi KKM 

± 65% yang ada berarti siklus sudah selesai. 

5. Siswa yang menjadi subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII, 

semester 2 SMP PGRI 2 Braja Selebah Lampung Timur Tahun ajaran 

2012/2013 yang berjumlah 26 siswa. 
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F. Kerangka Pikir 

 

Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri 

seseorang setelah melakukan aktivitas belajar.  Aktivitas belajar siswa 

dipengaruhi oleh model pembelajaran yang diterapkan oleh guru.  

Mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas 

maka guru dapat menentukan model yang tepat dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa. 

 

Belajar merupakan proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan tingkah laku yang relatif tetap. 

Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang sangat beragam sehingga 

sudah tentu tidak tiap perubahan diartikan sebagai belajar.  Perubahan 

tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku.  Untuk itu dalam 

belajar diperlukan aktivitas, karena tanpa adanya aktivitas maka proses 

belajar tidak akan berjalan efektif. 

 

Dalam pembelajaran guru perlu menumbuhkan aktivitas siswa dalam 

berfikir maupun bertindak.  Aktivitas siswa dipengaruhi oleh model 

pembelajaran yang diterapkan guru, dengan adanya aktivitas belajar maka 

pembelajaran akan memberikan perubahan bagi siswa dan guru.  Dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas, 

maka guru dapat menentukan model yang tepat dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan aaktivitas yang berpengaruh terhadap meningkatnya hasil 

belajar siswa. 
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Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

proses belajar.  Adanya aktivitas dan model pembelajaran yang tepat 

disertai dengan pembelajaran yang benar, maka akan terjadi peningkatan 

hasil belajar diri siswa tersebut.  Aktivitas dan hasil belajar itu penting 

dalam pembelajaran, karena menentukan keberhasilan siswa dalam proses 

belajar dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang melekat dalam 

prosesbelajar itu sendiri. 

 

Dengan menganalisis masalah untuk melatih aktivitas belajar siswa.  

Dengan menganalisis masalah untuk melatih aktivitas belajar siswa dengan 

cara merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis dan 

merumuskan kesimpulan.  Siswa mendapat pengalaman baru dalam 

pembelajaran dengan menggunakan konsep, sehingga konsep tersebut 

dapat tersimpan lebih lama dalam ingatan siswa. 

 

Penerapan model inkuiri terbimbing akan membantu siswa memahami sub 

materi pokok peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk 

mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan.  Materi ini dapat 

membantu siswa untuk mengenal dan membedakan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan sekitar dan memahami solusi yang harus dilakukan 

agar pencemaran dan kerusakan lingkingan tersebut dapat diatasi. Siswa 

berdiskusi dalam kelompok kecil untuk  
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membuat hipotesis dari rumusan masalah yang telah diajukan oleh guru, 

selanjutnya siswa melakukan pengamatan dan mengumpulkan data yang 

relevan untuk membuktikan hipotesis yang telah dibuat. 

Pemecahan masalah yang diperoleh dari hasil diskusi kelompok 

dipersentasikan didepan kelas.  Evaluasi pembelajaran akan dilakukan 

untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memecahkan masalah.  

 

 

G.  Hipotesis Tindakan 

 

Hipotesis dalam penelitian tindakan ini adalah sebagai berikut. 

Metode inkuiri terbimbing dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

IPA Biologi siswa kelas VII  pada semester genap tahun 2012/2013 di 

SMP PGRI 2 Braja Selebah Lampung Timur. 

 


