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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Biologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam (natural science) yang 

dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Ilmu biologi 

mengkaji permasalahan-permasalahan konkret yang menyangkut langsung dengan 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran biologi harus dikembangkan melalui 

pengalaman empiris, sehingga bisa membantu siswa untuk menemukan fakta-fakta, 

membangun konsep-konsep, teori-teori, dan sikap ilmiah siswa itu sendiri yang 

diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap kualitas proses pendidikan maupun 

produk pendidikan.  

Pembelajaran biologi di sekolah juga harus menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan permasalahan yang muncul dari alam sekitarnya, 

serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di kehidupan sehari-

hari, yang didasarkan pada metode ilmiah. Untuk membantu peserta didik 

memperoleh pengalaman langsung, proses pembelajaran biologi sebaiknya melalui 

proses mencari tahu dan berbuat. Keterampilan dalam proses mencari tahu tersebut 

dinamakan keterampilan proses sains (KPS) yang meliputi keterampilan mengamati, 

menyusun hipotesis, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, mengumpulkan 

data, dan mengambil kesimpulan.  
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Kecendrungan pembelajaran biologi pada masa kini adalah peserta didik 

hanya mempelajari biologi sebagai produk, menghafalkan konsep, dan teori. Keadaan 

ini diperparah oleh pembelajaran yang berorientasi pada penilaian kognitif. 

Akibatnya, biologi sebagai proses ilmiah, sikap, dan aplikasi tidak tersentuh dalam 

pembelajaran. Efektifitas peserta didik dapat dikatakan mendengarkan penjelasan 

guru dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Guru menjelaskan biologi hanya 

sebatas produk dan jarang melibatkan siswa secara aktif untuk menemukan sendiri 

jawaban dari setiap permasahan (Trianto, 2010:154).  

Pembelajaran biologi yang menekankan pada pengalaman langsung pada diri 

siswa juga akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan 

hasil evaluasi siswa sebagai indikator ketercapaian dalam pembelajaran. Penguasaan 

ilmu biologi bagi siswa dapat dilihat dari hasil prestasi belajar biologi, semakin bagus 

hasil belajar biologi yang diperoleh siswa maka semakin tinggj tingkat penguasaan 

terhadap ilmu biologi. Oleh karena itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 

perlu diterapkan pada pembelajaran biologi, karena pengetahuan yang diperoleh 

melalui pengalaman langsung akan melekat lebih lama dalam ingatan siswa. 

Hasil wawancara langsung yang dilakukan peneliti dengan guru mata 

pelajaran biologi di SMP Brawijaya Smart School, Muhammad Arif, S.Si, S.Pd pada 

tanggal 24 Juni 2012, menyatakan bahwa proses pembelajaran di kelas masih 

menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok secara sederhana, tanpa adanya 

melatih keterampilan siswa dalam melakukan eksperimen. Hal ini tentu akan 

mengakibatkan kemampuan siswa dalam keterampilan proses sains masih rendah. 
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Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran biologi yang termasuk sains, 

keterampilan proses sains siswa perlu ditingkatkan, karena dalam prosesnya siswa 

dituntut untuk aktif dalam memecahkan permasalahan yang ada.  

Temuan lainnya menunjukkan bahwa guru mata pelajaran biologi lebih sering 

menerapkan model pembelajaran Student Team Achievment Division (STAD) dalam 

proses belajar mengajar biologi di kelas. Model pembelajaran STAD ini hanya 

menekankan pada kolaborasi antar individu dalam satu kelompok yang bertujuan 

untuk memecahkan masalah melalui diskusi. Akibatnya, pokok bahasan atau materi 

biologi yang membutuhkan ketrampilan proses sains melalui metode ilmiah sulit 

untuk dipenuhi oleh siswa. 

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran biologi 

sebagai ilmu pengetahuan alam, siswa perlu dibantu untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains dan hasil belajar. Suatu cara yang bisa digunakan untuk 

merangsang dan melatih kemampuan proses sains dan hasil belajar siswa adalah 

dengan cara menggunakan suatu pendekatan pembelajaran yang tepat dalam kegiatan 

belajar mengajar di kelas. Salah satu pendekatan pembelajaran yang melibatkan 

keaktifan siswa untuk menemukan konsepnya sendiri adalah pendekatan inkuiri 

terpimpin (guided inquiry). Menurut Trianto (2011:114), inkuiri merupakan bagian 

inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan 

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

tetapi hasil dari menemukan sendiri.  
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Guru harus selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan 

menemukan, apapun materi yang diajarkannya. Jadi, inkuiri terpimpin merupakan 

pendekatan yang melibatkan suatu proses mental dimana siswa dibimbing oleh guru 

untuk berusaha mensintesiskan, menemukan, atau menyimpulkan prinsip dasar dari 

materi yang sedang dipelajari. Secara umum, pendekatan pembelajaran inkuiri 

terpimpin memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, baik secara psikomotor maupun kognitif. Melalui inkuiri terpimpin, 

proses pembelajaran di kelas menjadi student centered, di mana siswa belajar 

bersama dan belajar dari satu sama lain. Salah satu tujuan penting inkuiri terpimpin 

adalah untuk mengembangkan dasar pengetahuan dari semua siswa melalui 

kolaborasi dan berbagi. 

Materi yang ada pada mata pelajaran biologi membutuhkan keterlibatan siswa 

dalam berbagai aktivitas dan eksperimen sederhana berdasarkan metode ilmiah. 

Melalui eksperimen tersebut, siswa dapat memecahkan masalah yang dihadapi. 

Berdasarkan masalah dan gambaran umum yang telah dipaparkan di atas, peneliti 

memandang perlu untuk meneliti tentang “Peningkatan Keterampilan Proses Sains 

dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VIII A SMP Brawijaya Smart School 

Malang Melalui Pendekatan Pembelajaran Inkuiri Terpimpin.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dari penelitian 

ini adalah; 
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1. Bagaimana pelaksanaan pendekatan pembelajaran inkuiri terpimpin untuk 

meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar biologi siswa kelas VIII 

A SMP Brawijaya Smart School Malang? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan proses sains dan hasil belajar biologi siswa 

kelas VIII A SMP Brawijaya Smart School Malang melalui pendekatan 

pembelajaran inkuiri terpimpin? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah; 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendekatan pembelajaran inkuiri terpimpin untuk 

meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar biologi siswa kelas VIII 

A SMP Brawijaya Smart School Malang? 

2. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan proses sains dan hasil belajar biologi 

siswa kelas VIII A SMP Brawijaya Smart School Malang melalui pendekatan 

pembelajaran Inkuiri Terpimpin. 

 

1.4 Manfaat 

 Ada dua macam manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sebagaimana 

uraian berikut: 

1.4.1 Secara Teoritis 

Sebagai sumbangan ide untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya 

meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa melalui pendekatan 
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pembelajaran inkuiri terpimpin. Selain itu, skripsi ini bisa menjadi salah satu sumber 

referensi bagi kalangan akademisi, khususnya yang menerjuni dunia pendidikan. 

 

1.4.2 Secara Praktis 

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

peneliti sendiri, guru, dan sekolah sebagai lembaga tempat peneliti melaksanakan 

penelitiannya, seperti penjelasan berikut ini: 

1.4.2.1 Bagi Peneliti 

Mengetahui bagaimana cara meningkatkan keterampilan proses sains dan 

hasil belajar siswa dengan pendekatan pembelajaran inkuiri terpimpin. Selain itu, 

untuk menambah pengalaman dalam melakukan praktik proses belajar mengajar dan 

wawasan keilmuan bagi peneliti mengenai pembelajaran biologi dengan pendekatan 

pembelajaran inkuiri terpimpin. 

1.4.2.2 Bagi Guru 

Guru dapat melatih keterampilan dan penguasaan dalam menerapkan 

pendekatan pembelajaran inkuiri terpimpin dalam kegiatan pembelajaran biologi di 

kelas, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar 

siswa. Sehingga proses pembelajaran biologi yang terjadi di kelas akan menjadi 

bermakna. 

 

 

 



7 

 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Memberikan masukan bagi sekolah untuk menerapkan pendekatan 

pembelajaran inkuiri terpimpin dalam kegiatan pembelajaran biologi di kelas dengan 

tujuan untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa. 

1.5 Batasan Penelitian 

Untuk memfokuskan penelitian, terdapat beberapa batasan penelitian, yakni: 

a. Penelitian dilakukan pada semester I tahun ajaran 2012/2013. 

b. Batasan kemampuan yang diukur berupa keterampilan proses sains tingkat dasar 

yang meliputi: observasi, klasifikasi, komunikasi, pengukuran, prediksi, dan 

inferensi. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah dalam penelitian ini meliputi, yaitu pendekatan pembelajaran 

inkuiri terpimpin, peningkatan keterampilan proses sains yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan, hasil belajar siswa, dan ketentuan alat ukur 

keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa, serta pembelajaran biologi 

sebagaimana uraian berikut ini: 

a. Inkuiri terpimpin adalah pendekatan inkuiri dimana guru membimbing siswa 

melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarahkan pada 

suatu diskusi (Jauhar, 2011). 

b. Keterampilan proses sains adalah keseluruhan keterampilan ilmiah yang dapat 

digunakan untuk menemukan suatu konsep atau teori, untuk mengembangkan 
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konsep yang telah ada sebelumnya, atau untuk melakukan penyangkalan terhadap 

suatu penemuan (Indrawati dalam Trianto, 2011). Dalam penelitian ini, 

keterampilan proses sains siswa diukur menggunakan lembar observasi. 

c. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya (Sudjana, 2005). Dalam penelitian ini hasil belajar siswa 

yang akan di ukur hanya mencangkup ranah kognitif karena berkaitan dengan 

kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran. Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur hasil belajar berupa lembar tes yang berisi soal-soal 

uraian yang berkaitan dengan data hasil penyelidikannya dan dilaksanakan di akhir 

siklus pembelajaran.  

d. Pelajaran Biologi adalah pelajaran yang berkaitan dengan cara mencari tahu dan 

memahami tentang alam secara sistematis, sehingga biologi bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan 

Biologi diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya 

sendiri dan alam sekitarnya (Depdiknas, 2001). 


