
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) tahun 2006 dinyatakan

bahwa : proses pembelajaran di kelas merupakan suatu tahap pendidikan

untuk membina dan membentuk anak didik kearah kedewasaan, proses

pembelajaran tersebut membentuk suatu pemikiran, perencanaan, pelaksanaan

yang baik sehingga tujuan tersebut tercapai secara maksimal. Pemilihan dan

penggunaan metode pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat penting

dalam menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran, sehingga guru

harus dapat mengembangkan kreativitas, kecermatan dan kemampuan dalam

memahami keterkaitan (kesamaan) antara materi dengan metode yang

digunakan.

Di dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan aktivitas belajar yang

tinggi karena pada prinsipnya belajar adalah suatu perbuatan, berbuat untuk

mengubah tingkah laku jadi melakukan kegiatan dan tidak akan terjadi

pembelajaran jika tidak ada aktivitas, itulah sebabnya aktivitas merupakan

prinsip atau asas yang sangat penting didalam interaksi belajar mengajar.

Sekolah adalah salah satu pusat kegiatan belajar dengan demikian di sekolah

merupakan arena untuk mengembangkan aktivitas, banyak jenis aktivitas yang
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dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Penilaian proses dan hasil belajar itu

saling berkaitan satu dengan yang lainnya, hasil belajar merupakan akibat dari

suatu proses belajar diantaranya aktivitas belajar, aktivitas belajar yang

dilakukan oleh siswa di sekolah, pada hakikatnya adalah untuk mencapai

tujuan belajar sedangkan tujuan belajar pada umumnya adalah untuk mencapai

hasil belajar yang sesuai dengan harapan adalah dalam bentuk pengetahuan

sikap dan keterampilan siswa (Suhendro, 2006: 22).

Berdasarkan observasi yang telah di lakukan di SLTP Negeri 1 Sungkai Utara

pada materi Klasifikasi tumbuhan terhadap hasil belajar siswa masih belum

baik, terlihat dari hasil observasi yang telah dilakukan  terhadap nilai aspek

kognitif pada semester tahun 2009 yaitu 86,21 % masih di bawah KKM,

sedangkan untuk aspek afektif baru tercapai 30 % dan untuk aspek psikomotor

baru tercapai 25 %. Dari pengamatan yang terlihat pada saat proses

pembelajaran siswa dalam berdiskusi tidak fokus dan tidak ada dinamika

dalam berdiskusi, hal ini juga mempengaruhi kedisiplinan dan kerajinan

siswa, yang menunjukkan tidak adanya kerja sama dalam berdiskusi, guru

juga belum intensif dalam membimbing siswa dalam berdiskusi, guru masih

berperan sebagai pusat informasi.

Berdasarkan hasil observasi tersebut perlu upaya untuk meningkatkan hasil

belajar siswa antara lain dengan penerapan pembelajaran dengan metode

inkuiri terbimbing dan  metode pembelajaran eksplorasi. Pembelajaran dengan

metode inkuiri  terbimbing dan metode eksplorasi akan memberikan

kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman pembelajaran
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menemukan sendiri masalah-masalah yang di hadapi menggunakan

keterampilan yang sesusai dengan metode ilmiah karena kedua metode ini

merupakan suatu proses pembelajaran yang kegiatan pembelajarannya

berfokus kepada siswa. Pada pembelajaran menggunakan metode inkuiri

terbimbing dan metode eksplorasi berbasis lingkungan harus dilakukan

sebagai seorang ilmuan yang sedang membangun sendiri pengetahuannya,

sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator, motivataor, kreator dan

innovator. Pembelajaran inkuiri terbimbing dan eksplorasi menuntun siswa

untuk berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu siswa

melakukan eksprimen sesuai petunjuk yang telah di berikan oleh guru.

Pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri terbimbing dan eksplorasi

berbasis lingkungan di lengkapi dengan LKS yang telah di rancang

sedemikian rupa agar siswa dapat menemukan sendiri konsep klasifikasi

tumbuh. Pembelajaran ini diharapkan bisa mendorong siswa

mengkontruksikan (membangun) sendiri pengetahuannya. Pembelajaran ini

menuntut siswa lebih banyak belajar secara mandiri dalam mengembangkan

kreativitasnya untuk memecahkan masalah yang di hadapi selama proses

pembelajaran berlangsung, sehingga diharapkan siswa mampu lebih

memahami konsep dan menerapkan dalam menyelesaikan soal-soal yang

berkaitan.

Adapun lingkungan yang digunakan yaitu lingkungan sekolah SLTP Negeri 1

Sungkai Utara yang diharapkan bisa mendukung proses pembelajaran dalam

meningkatkan hasil belajar siswa, karena di lingkungan sekolah ini telah



4

mempunyai keanekaragaman tumbuhan-tumbuhan misalnya dihalaman

sekolah sendiri sudah banyak ditemukan tumbuhan lumut yang bisa di

temukan di pinggir-pinggir tembok basah, tempat lembab, dan pada kulit

kayu, tumbuhan lumut yang sering di jumpai adalah lumut hati dan lumut

daun. Sedangkan tumbuhan paku bisa di temukan di tanah yang lembab, batu/

tembok dan di pohon, jenis tumbuhan paku yang banyak di temukan adalah

Adiatum (suplir), sedangkan tumbuhan biji banyak di jumpai di luar halaman

sekolah yaitu seperti tumbuhan melinjo, kelapa, karet, dan mangga, sedangkan

yang ada di dalam sekolah hanya pohon palem dan pakis saja. Dengan

pemanfaatan lingkungan seperti ini siswa akan mendapatkan suasana belajar

yang berbeda yang bisa memotivasi siswa untuk bisa mengetahui

keanekaragaman tumbuhan khususnya yang ada di lingkungan sekitar sekolah.

Hasil penelitian Surtina (2009: 308) yang menggunakan pembelajaran

berbasis lingkungan dengan metode inkuiri terhadap hasil belajar siswa

menunjukkan adanya peningkatan dari 3 siklus pembelajarannya, pada siklus I

hingga siklus II terjadi peningkatan sebesar 14,6 %, dari siklus II hingga siklus

III terjadi peningkatan sebesar 12 %. Uuntuk efektif dan psikomor juga terjadi

peningkatan, pada siklus I hingga siklus II terjadi peningkatan sebesar 10,5 %,

dari siklus II hingga siklus III mengalami peningkatan sebesar 6,6 %. Jadi

rata-rata nilai siswa yang diperoleh sebesar 8,55.

Fakta lain di tunjukkan oleh Suyatna (2007 : 3) terbukti bahwa metode inkuiri

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dengan nilai rata-rata 83,91

sementarapada kelompok yang tidak menggunakan metode inkuiri tidak
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terjadi peningkatan dan rata-rata yang di peroleh adalah 46,27. Maka dari

penelitian yang telah dilakukan tersebut, peneliti berharap dengan

pembelajaran menggunakan metode inkuiri yang berbasis lingkungan bisa

meningkatkan hasil belajar siswa.

1.1 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai

berikut:

1. Apakah ada perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa dengan

menggunakan metode inkuiri terbimbing berbasis lingkungan dan metode

eksplorasi berbasis lingkungan pada konsep klasifikasi tumbuhan.

2. Apakah hasil belajar siswa pada konsep klasifikasi tumbuhan dengan

metode inkuiri terbimbing berbasis lingkungan lebih tinggi dari pada

metode eksplorasi berbasis lingkungan.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka untuk tujuan peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar siswa dengan

menggunakan metode inkuiri tebimbing berbasis lingkungan dan metode

eksplorasi berbasis lingkungan pada konsep klasifikasi tumbuhan.

2. Untuk mengetahui manakah yang lebih tinggi hasil belajar siswa dengan

menggunakan metode inkuiri terbimbing berbasis lingkungan dan dengan

metode eksplorasi berbasis lingkungan pada konsep klasifikasi tumbuhan.
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1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

Bagi Guru

1. Sebagai acuan yang mendasar untuk mengembangkan metode-metode

pembelajaran yang lebih baik dan dapat membantu siswa untuk

mempermudah dalam mencapai hasil belajar yang di harapkan secara

maksimal.

2. Untuk meningkatkan ketepatan guru dalam memilih metode pembelajaran

untuk siswa secara tepat.

Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan pada proses pembelajaran dan sebagai acuan

dalam mengajar dikemudian hari.

Bagi Siswa

Bisa mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi pembahasan/ permasalahan maka lingkup penelitian adalah:

1. Hasil belajar ada 3 yaitu: nilai aspek kognitif, nilai ini didapat dari nilai

test siswa, nilai aspek psikomotor dilihat dari lembar observasi yang

diamati yaitu: (1) merumuskan masalah, (2) merumuskan hipotesis, (3)

merencanakan kegiatan (melakukan diskusi), (4) melakukan kegiatan

(mempersentasikan lembar kerja siswa), (5) mengumpulkan data dan

mengambil kesimpulan, sedangkan nilai aspek afektifnya dilihat dari
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lembar observasi yaitu : (1) kerajinan, (2) kedesiplinan, (3) keaktifan, (4)

kesopanan.

2. Metode pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis lingkungan yang

dimaksud merupakan proses pembelajaran dengan mengembangkan

keterampilan siswa dalam : (1) merumuskan masalah, (2) membuat

hipotesis, (3)merencanakn kegiatan, (4) melaksanakan kegiatan, (5)

mengumpulkan data dan , (6) mengambil kesimpulan.

3. Metode pembelajaran eksplorasi berbasis lingkungan yang dimaksud

merupakan proses pembelajaran dengan mengembangkan keterampilan

siswa dalam: (1) merumuskan masalah, (2) melakukan eksplorasi,

(3) merencanakn kegiatan, (4) melaksanakan kegiatan, (5) mengumpulkan

data dan , (6) memecahkan masalah.

4. Lingkungan yang digunakan ini merupakan lingkungan sekitar sekolah,

alasanya karena di lingkungan sekolah ini telah mempunyai

keanekaragaman tumbuhan- tumbuhan, mulai dari tumbuhan lumut, paku,

dan tumbuhan biji, maka di harapkan dengan mengkaji lingkungan

sebagai objek belajar siswa akan lebih serius dan fokus dalam belajaranya.

5. Materi pokok dalam pokok bahasan ini adalah: klasifikasi tumbuhan yang

membahas mengenai tumbuhan lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan biji.

6. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII a kelas dengan metode inkuiri

terbimbing berbasis lingkungan dan kelas VII b kelas dengan metode

eksplorasi berbasis lingkungan.
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1.5 Kerangka Pikir

Seseorang yang sedang melakukan kegiatan belajar (membaca, menulis,

mengerjakan soal, atau lainnya) maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut

sedang melakukan aktivitas di dalam belajar. Dalam penilaian proses belajar

merupakan upaya pemberian nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang

dilakukan oleh guru dan peserta didik, sedangkan penilaian hasil belajar

adalah proses pemberian nilai terhadap hasil belajar yang di capai dengan

menggunakan kreteria tertentu.

Penggunaan metode pembelajaran inkuiri terbimbing dan metode

pembelajaran eksplorasi dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber

belajar pada materi pelajaran klasifikasi tumbuhan dapat meningkatkan hasil

belajar siswa. Keberhasilan siswa dalam belajar di pengaruhi oleh beberapa

faktor, salah satu faktor yang menentukan adalah penggunaan metode

pembelajaran yang di terapkan oleh guru secara tepat terhadap materi yang

akan di sampaikan kepada siswa. Dengan metode pembelajaran yang tepat

diharapkan dapat memberikan kesempatan siswa dalam memperoleh hasil

belajar yang maksimal. Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar siswa

SLTP merupakan salah satu bagian dari metode inkuiri. Metode ini mengarah

ke penemuan jawaban sendiri sehinga diharapkan siswa menjadi sangat

terkesan yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar siswa dari

setiap materi yang disampaikan.

Penggunaan lingkungan pada inkuiri terbimbing dan metode eksplorasi

mendukung dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep Klasifikasi
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Tumbuhan karena dalam pembelajaran ini siswa diberi kesempatan untuk

memperoleh pengalaman penelitian sendiri, masalah-masalah dengan

menggunakan keterampilan-keterampilannya sendiri, lingkungan yang ada di

sekolah baik digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan interaksi belajar

mengajar lebih efektif dan efisien sesuai dengan teori belajar, siswa yang

mengalami sendiri dalam pembelajaran akan memiliki daya serap yang lebih

tinggi dibandingkan dengan siswa yang hanya mendengar ceramah dari guru.

Manusia hanya mampu menyerap pengetahuan melalui membaca hanya 10 %,

mendengar 20 %, melihat 30 %, lihat dan dengar 50 %, yang dikatakan 70%,

katakana dan lakukan 90 %.

Aktivitas belajar yang diajarkan dengan menggunakan metode inkuiri

terbimbing dan metode eksplorasi berbasis lingkungan, ke dua metode ini

dapat diterapkan sebagai metode mengajar pada bidang studi biologi karena

keduanya merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa (Student

Centered).

Pada penelitian ini ada dua variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini

yaitu:

1. Variabel bebas (X)

Yang merupakan variabel bebas dalam penelitian ini adalah pelaksanaan

kegiatan belajar mengajar dengan metode inkuiri terbimbing dan metode

eksplorasi berbasis lingkungan.
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2. Variabel terikat (Y)

Yang menjadi variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar

biologi siswa yang diberikan pengajaran dengan menggunakan metode

inkuiri terbimbing dan metode eksplorasi berbasis lingkungan.

Gambar 1. Desain kerangka pikir
Keterangan : X1 = Metode pembelajaran inkuiri terbimbing
berbasis lingkungan; X 2 = Metode pembelajaran eksplorasi
berbasis lingkungan ; Y = Hasil belajar pada konsep klasifikasi
tumbuhan.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa dengan

menggunakan metode inkuiri terbimbing berbasis lingkungan

dengan metode eksplorasi berbasis lingkungan pada konsep

klasifikasi tumbuhan.

H1 : Ada perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa dengan

menggunakan metode inkuiri terbimbing berbasis lingkungan

dengan metode eksplorasi berbasis lingkungan pada konsep

klasifikasi tumbuhan

X1

X2

Y
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2. Ho : Tidak ada  hasil belajar siswa pada konsep klasifikasi tumbuhan

dengan metode inkuiri terbimbing berbasis lingkungan lebih tinggi

dari pada metode eksplorasi berbasis lingkungan.

H1 : Ada  hasil belajar siswa pada konsep klasifikasi tumbuhan dengan

metode inkuiri terbimbing berbasis lingkungan lebih tinggi dari pada

metode eksplorasi berbasis lingkungan.


