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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru dan 

siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi yang 

bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri maupun potensi yang ada diluar diri 

siswa (Sanjaya, 2009:26). Tujuan pembelajaran akan tercapai  apabila proses 

pembelajaran berpusat pada siswa (student centered), sementara guru tidak lagi 

mendominasi dalam kegiatan pembelajaran, melainkan siswa yang aktif dalam 

kegiatan pembelajaran (Trianto, 2009:108). Proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran dilakukan berdasarkan kurikulum yang berlaku pada sistem 

pendidikan. 

Sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia yaitu menggunakan 

kurikulum 2013, dimana proses pembelajaran berpusat pada siswa. Proses 

pendidikan tidak hanya dilakukan dengan cara mentransfer ilmu dari guru ke siswa 

akan tetapi siswa harus mampu belajar dari pengalaman langsung atau dari 

kehidupan sehari-hari. Menurut Trianto (2009:1) pendidikan yang mampu 

mendukung pembangunan dimasa mendatang adalah pendidikan yang mampu 

mengembangkan potensi siswa sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi 

dan memecahkan masalah dalam kehidupan yang dialaminya. Mata Pelajaran yang 

mengharuskan siswa untuk terlibat langsung dalam pengamatan salah satunya yaitu 

IPA. 
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 IPA merupakan ilmu yang tidak hanya dipelajari dengan membaca dan 

menghafal saja, akan tetapi untuk menguasai konsep-konsep yang terdapat di dalam 

materi IPA khususnya biologi diperlukan keterlibatan siswa secara aktif baik dalam 

pembelajaran maupun kegiatan pengamatan secara langsung. IPA merupakan ilmu 

pengetahuan yang mempelajari mengenai alam sekitar. Pembelajaran IPA 

diharapkan dapat memberikan peluang kepada siswa untuk mendapatkan 

pengalaman belajar dengan mengalami secara langsung melalui kegiatan 

praktikum. 

Praktikum merupakan salah satu metode yang menerapkan keterampilan 

proses, dimana siswa lebih banyak menjalankan praktik secara langsung untuk 

memahami konsep-konsep materi. Kecakapan motorik yang merujuk pada keahlian 

terhadap kecakapan-kecakapan yang berorientasi pada pemikiran dapat diamati 

melalui metode praktikum (Seifert, 2008:136). Menurut Subiantoro (2010:7) 

Praktikum memiliki kedudukan penting dalam pembelajaran IPA, karena melalui 

praktikum siswa memiliki peluang mengembangkan dan menerapkan keterampilan 

proses sains, sikap ilmiah dalam rangka memperoleh pengetahuannya sehingga 

dapat pula meningkatkan hasil belajar. Metode praktikum akan lebih terarah jika 

dikombinasikan dengan model pembelajaran inkuiri. 

 Model pembelajaran inkuiri dirancang untuk membawa siswa dalam 

proses penelitian melalui penyelidikan dan penjelasan dalam setting waktu yang 

singkat (Joice&Wells, 2003). Model pembelajaran Inkuiri merupakan kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk 

mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis kritis dan logis sehingga mereka 
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dapat merumuskan sendiri temuannya. Pengalaman-pengalaman untuk berbuat 

melalui kegiatan inkuiri ilmiah (scientific inquiry) yang komprehensif akan mem-

bantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. 

Hasil observasi di SMP Muhammadiyah 1 Malang selama kegiatan 

magang 3 didapatkan bahwa keterampilan proses sains yang dimiliki oleh siswa 

cenderung rendah serta hasil belajar yang diperoleh pun masih rendah yaitu dengan 

rata-rata sebesar 29,86% dengan kategori sangat kurang. Hal ini dapat dilihat 

selama kegiatan pembelajaran keterampilan proses yang dimiliki oleh siswa secara 

keseluruhan hanya sebatas keterampilan proses dasar. Hasil belajar siswa secara 

kognitif dapat dilihat dari hasil ulangan harian materi struktur dan fungsi jaringan 

tumbuhan dimana dari 32 siswa hanya 2 siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM. 

Kegiatan pembelajaran di kelas VIII-C SMP Muhammadiyah 1 Malang 

berdasarkan hasil observasi yaitu guru lebih sering menggunakan metode ceramah 

yang mengakibatkan siswa kurang aktif. Pembelajaran yang diterapkan belum 

menggunakan kegiatan praktikum dengan model inkuiri yang dapat meningkatkan 

keterampilan proses serta mempermudah siswa dalam menguasai konsep materi 

yang dijelaskan. Secara keseluruhan siswa merasa kesulitan dalam mempelajari 

pelajaran IPA, karena materi yang sifatnya banyak menghafal serta siswa tidak 

mengerti konsep dasarnya yang mengakibatkan hasil belajar siswa masih rendah.  

Berdasarkan uraian di atas maka perlu diadakan penelitian tindakan kelas 

pada siswa kelas VIII-C SMP Muhammadiyah 1 Malang mengenai implementasi 

model pembelajaran inkuiri dengan metode praktikum. Selama proses 

pembelajaran pada materi sistem ekskresi akan menggunakan model pembelajaran 
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inkuiri dengan metode praktikum. Implementasi model pembelajaran inkuri dengan 

metode praktikum pada pembelajaran IPA diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa kelas VIII C SMP 

Muhammadiyah 1 Malang. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, beberapa masalah yang dapat 

diidentifikasikan adalah sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran yang diterapkan yaitu metode pembelajaran terpusat pada 

guru (teacher centered) 

2. Siswa cenderung pasif dalam pembelajaran IPA khusunya materi biologi 

3. Hasil belajar siswa masih rendah 

4. Keterampilan proses belum sepenuhnya dikembangkan, hanya sebatas menanya 

5. Pembelajaran dengan model inkuiri melalui metode praktikum belum dilakukan 

dalam proses pembelajaran 

 

2.2 Fokus Masalah 

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana menerapkan 

pembelajaran menggunakan model pembeljaran inkuiri dengan metode praktikum 

sebagai upaya meningkatkan kemampuan keterampilan proses serta hasil belajar 

materi sistem ekskresi pada siswa kelas VIII-C SMP Muhammadiyah 1 Malang. 
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2.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran inkuiri dengan metode 

praktikum materi IPA untuk meningkatkan keterampilan proses dan hasil 

belajar siswa kelas VIII-C SMP Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan proses  siswa kelas VIII-C SMP 

Muhammadiyah 1 Malang pada materi IPA setelah diterapkan model 

pembelajaran inkuiri dengan metode praktikum? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas VIII-C SMP 

Muhammadiyah 1 Malang pada materi IPA setelah diterapkan model 

pembelajaran inkuiri dengan metode praktikum? 

 

2.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan pelaksanaan model pembelajaran inkuiri dengan metode 

praktikum materi IPA untuk meningkatkan keterampilan proses dan hasil 

belajar siswa kelas VIII-C SMP Muhammadiyah 1 Malang 

2. Menganalisis peningkatan keterampilan proses  siswa kelas VIII-C SMP 

Muhammadiyah 1 Malang pada materi IPA setelah diterapkan model 

pembelajaran inkuiri dengan metode praktikum 
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3. Menganalisis peningkatan hasil belajar siswa kelas VIII-C SMP 

Muhammadiyah 1 Malang pada materi IPA setelah diterapkan model 

pembelajaran inkuiri dengan metode praktikum 

 

2.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

         Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi guru bidang studi IPA 

khusunya yaitu dapat menjadikan pedoman serta inspirasi untuk melakukan 

pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran inkuiri dengan 

metode praktikum sebagai salah satu alternatif dan penunjang dalam proses 

pembelajaran IPA, khususnya materi biologi. 

2. Bagi Siswa 

         Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

proses serta hasil belajar ranah kognitif siswa kelas VIII-C SMP 

Muhammadiyah 1 Malang khususnya pada mata pelajaran IPA. 

3. Bagi Peneliti 

         Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti yaitu 

untuk menyampaikan informasi tentang penerapan model pembelajaran 

inkuiri dengan metode praktikum dalam meningkatkan kemampuan 

keterampilan proses dan hasil belajar siswa. 
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2.6 Batasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki batasan masalah diantaranya yaitu: 

1. Penerapan metode praktikum dengan model pembelajran inkuiri untuk 

meningkatkan keterampilan proses dan hasil belajar siswa khususnya pada 

pembelajaran biologi yaitu materi sistem ekskresi 

2. Keterampilan proses yang diamati yaitu keterampilan proses dasar (basic) 

meliputi mengamati, mengklasifikasi, mengukur, mencoba, memprediksi, 

menyimpulkan dan mengkomunikasikan 

3. Hasil Belajar yang ditingkatkan dalam penelitian ini yaitu aspek 

pengetahuan (kognitif) 

4. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII-C SMP Muhammadiyah 1 

Malang semester genap tahun ajaran 2016/2017 

 

2.7 Definisi Istilah  

Istilah-istilah berdasarkan judul penelitian ini memiliki definisi sebagai 

berikut: 

1. Model Inkuiri 

  Model pembelajaran inkuiri merupakan model pembelajaran yang 

dirancang untuk membawa peserta didik dalam proses penelitian melalui 

penyelidikan dan penjelasan dalam setting waktu yang singkat 

(Joice&Wells, 2003). Model Pembelajaran inkuiri yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yaitu model inkuiri terbimbing, dimana selama kegiatan 

pembelajaran peserta didik dibimbing oleh guru. 
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2. Metode Praktikum 

Menurut Sudirman (1992:163) metode praktikum adalah cara 

penyajian pelajaran kepada siswa untuk melakukan percobaan dengan 

mengalami dan membuktikan sesuatu yang dipelajari. Siswa melakukan 

percobaan dengan mengalami atau membuktikan sendiri suatu pernyataan 

atau hipotesis yang dipelajari. Pembelajaran dengan praktikum memberi 

kesempatan pada siswa untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, 

mengikuti proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan 

menarik kesimpulan sendiri tentang objek, keadaan atau proses tertentu 

(Sagala, 2003:220). 

3. Keterampilan Proses 

             Keterampilan proses dapat diartikan sebagai keterampilan 

intelektual, sosial maupun fisik yang diperlukan untuk mengembangkan 

lebih lanjut pengetahuan atau konsep yang telah dimiliki. Siswa yang 

memiliki keterampilan proses maka siswa berpeluang untuk mendapatkan 

konsep-konsep baru atau informasi-informasi baru yang diperlukan. 

Keterampilan proses merupakan wahana penemuan dan pengembangan 

konsep. Konsep-konsep yang telah dikembangkan siswa berperan pula 

sebagai penunjang berkembangnya keterampilan proses yang dimiliki 

(Hadiat, 1993:10).  Keterampilan proses sains yang akan dinilai pada 

penelitian ini yaitu keterampilan proses sains dasar meliputi mengamati, 

mengklasifikasi, mengukur, mencoba, memprediksi, menyimpulkan dan 

mengkomunikasikan. 
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4. Hasil Belajar 

Winkel (1996) dalam Purwanto (2013:45) mengemukakan bahwa 

hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam 

sikap dan tingkah lakunya. Sudjana (2005:22) menambahkan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Benyamin Bloom mengklasifikasikan 

hasil belajar dalam tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotrik (Sudjana, 2005:22). Hasil Belajar yang diukur dalam penelitian 

ini adalah hasil belajar kognitif menggunakan tes pada setiap akhir siklus. 

 


