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ABSTRAK 

 

Dhian Novitasari. K4304019. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN BIOLOGI MELALUI PENDEKATAN INKUIRI 

TERBIMBING DENGAN MODEL KERJA KELOMPOK. Skripsi, Surakarta: 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

Februari 2010. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

biologi yang ditinjau dari motivasi, minat, dan keaktifan siswa melalui pendekatan 

inkuiri terbimbing dengan model kerja kelompok pada pokok bahasan Organisasi 

Kehidupan. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas 

perencanaan, observasi, evaluasi, analisis, dan refleksi. Subyek penelitian adalah 

siswa kelas VIID SMP Negeri 3 Karanganyar tahun ajaran 2008/ 2009. Sumber 

data berasal dari informasi guru dan siswa; tempat dan peristiwa berlangsungnya 

aktivitas pembelajaran; dan dokumentasi atau arsip. Teknik dan alat pengumpulan 

data adalah dengan angket, observasi, dan wawancara. Validasi data 

menggunakan teknik triangulasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini mengacu pada model analisis interaktif.  

Hasil penelitian menunjukkan sebelum digunakan pendekatan inkuiri 

terbimbing dengan model kerja kelompok, siswa masih memiliki motivasi dan 

minat, yang rendah. Siswa masih bergantung pada guru dalam mendapatkan 

materi pelajaran. Siswa belum menampakkan keaktifan dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Penelitian ini dihentikan pada siklus II karena pada siklus II 

motivasi dan minat siswa untuk belajar Biologi sudah mengalami peningkatan. 

Guru tidak lagi mendominasi dalam proses pembelajaran, proses pembelajaran 

berlangsung aktif dan semangat kerja sama sudah tampak pada diri siswa. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan: Penerapan Pendekatan Inkuiri 

Terbimbing dengan Model Kerja Kelompok dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran biologi yang ditinjau dari motivasi, minat, dan keaktifan siswa. 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah sebagai suatu institusi atau lembaga pendidikan seharusnya 

mampu berperan dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas melalui 

proses edukasi ( proses pendidikan yang menekankan pada kegiatan mendidik dan 

mengajar ), proses sosialisasi ( proses bermasyarakat khususnya bagi anak didik ), 

proses transformasi ( proses perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik ). Dari 

keseluruhan proses pendidikan di sekolah, hal yang terpokok adalah kegiatan 

pembelajaran. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas 

diperlukan pendidikan yang berkualitas pula. Agar dapat terwujud pendidikan 

yang berkualitas haruslah dimulai dengan proses pembelajaran yang berkualitas.  

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari proses belajar siswa. Belajar 

merupakan hal yang kompleks, dimana kompleksitas belajar dapat dipandang dari 

2 subyek, yaitu dari siswa dan dari guru. Siswa sebagai pebelajar yang mengalami 

proses belajar sedangkan guru adalah subyek pembelajar siswa. Proses 

pembelajaran selalu melibatkan interaksi antara guru dengan siswa yang disebut 

interaksi edukatif. Proses interaksi edukatif menyebabkan guru dengan sadar 

mengarahkan tingkah laku, sikap dan perubahan anak didik menjadi lebih baik, 

dewasa, dan bersusila. 

Kondisi proses pembelajaran yang efektif atau berkualitas dapat tercipta 

bila siswa terlibat secara aktif, siswa memiliki motivasi belajar tinggi, siswa 

mempunyai minat dan perhatian dalam belajar, guru memperhatikan perbedaan 

individual siswa (prinsip individualitas), peragaan dalam pengajaran. Dalam 

proses pembelajaran yang efektif atau berkualitas siswa mempunyai hak dan 

kebebasan untuk bersuara, berpendapat dan berargumen di dalam kelas yang 

berkaitan dengan materi pelajaran di kelas. Saat berlangsungnya proses 

pembelajaran sebenarnya yang efektif bukanlah gurunya saja, yang mana seakan-

akan siswa hanya dianggap sebagai suatu benda yang pasif, yang hanya 

mendengarkan dan mematuhi apa yang disampaikan oleh guru, tetapi seharusnya 
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dalam proses pembelajaran, guru dapat menciptakan kondisi yang dapat 

memunculkan motivasi dan minat siswa untuk mengikuti proses pembelajaran, 

sehingga antara siswa dan guru sama-sama aktif, dalam transfer ilmu pengetahuan 

baik dari guru ke siswa atau sebaliknya dari siswa ke guru dan dapat juga transfer 

ilmu antar siswa satu ke siswa yang lainnya. 

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, proses pembelajaran biologi 

di SMP Negeri 3 Karanganyar, khususnya di kelas VII D, dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung di kelas maupun di laboratorium dijumpai 

kualitas pembelajaran yang masih relatif rendah dan cenderung masih menerapkan 

Teacher centered learning ( TCL ), siswa pasif dan cara mengajar dengan metode 

yang monoton hanya dengan metode ceramah membuat siswa bosan dan 

cenderung tidak memperhatikan. Dari hasil pengamatan saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung, menunjukkan minat siswa untuk mengikuti 

pembelajaran biologi masih rendah, 55% siswa sibuk dengan kegiatan 

menyimpang seperti bercanda dengan teman sebangku, mencorat-coret buku, dan 

diam saja, demikian juga dengan siswa putri. Dari 40 siswa hanya 30% yang 

masih mau mencatat keterangan dari guru. Dari pengamatan ini dapat 

menunjukkan bahwa minat dan perhatian siswa berkurang karena bosan dengan 

model mengajar yang diterapkan guru. Selain itu motivasi siswa untuk mengikuti 

pelajaran biologi juga sangat kurang, hal ini ditunjukkan dengan hanya 6 siswa 

yang membawa buku pelajaran biologi. Guru jarang sekali memberikan PR 

(pekerjaan rumah) kepada siswa-siswanya, sehingga dapat disangsikan bahwa 

mereka akan membaca dan mempelajari catatan mereka di rumah setelah pulang 

sekolah.  

Saat diadakan praktikum, guru hanya membagi siswa-siswanya ke dalam 

dua kelompok, yaitu kelompok putra dan putri dan hanya menyediakan dua set 

alat untuk dua kelompok tersebut, sehingga banyak siswa yang hanya dapat 

melihat saja tanpa bisa mempraktekkannya sendiri dan kebanyakan dari mereka 

memilih berbincang-bincang dengan teman-temannya di luar materi pelajaran, 

bermain-main sendiri, bahkan mondar-mandir keluar masuk ruangan bercanda 

dengan temannya. Saat guru mengajukan pertanyaan, hanya siswa-siswa tertentu 



saja yang aktif memperhatikan dan menjawab. Begitu pula saat diberi kesempatan 

untuk bertanya, siswa memilih diam dan menunggu guru memberikan penjelasan 

selanjutnya. Hal- hal ini menunjukkan bahwa keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran masih sangat kurang.  

Dari uraian di atas, bahwa proses pembelajaran pada kelas ini masih 

berpusat pada guru (teacher centered). Dalam hal ini akan menyebabkan guru 

lebih memdominasi kegiatan belajar siswa, selain itu dengan model pembelajaran 

seperti ini akan meminimalkan peran siswa sebagai pebelajar. Dominasi guru ini 

dapat menyebabkan berkurangnya keaktifan atau peran serta siswa dalam proses 

pembelajaran selain itu siswa menjadi bosan, tidak mau memperhatikan 

penjelasan guru, bahkan kurang termotivasi untuk mengikuti pelajaran sehingga 

siswa yang seharusnya menjadi aktor utama tidak mampu mengoptimalkan proses 

belajarnya. Dengan kurangnya keaktifan, minat dan perhatian, serta motivasi 

siswa dalam mengikuti pelajaran, tidak akan tercipta proses pembelajaran yang 

efektif atau berkualitas yang dapat mengoptimalkan proses belajar siswa.   

Untuk mengatasi permasalahan di atas dapat dilakukan dengan 

memberikan model pembelajaran variatif yang menjadikan siswa sebagai pusat 

kegiatan belajar salah satunya melalui pendekatan inkuiri terbimbing dengan 

model kerja kelompok. Prinsipnya model ini memberikan stimulasi berupa 

pertanyaan-pertanyaan untuk memancing keingintahuan siswa sebelum 

mempelajari suatu subjek serta menyiapkan siswa untuk berpikir kritis dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan dengan mendiskusikannya secara kelompok, 

sehingga siswa tidak hanya mampu untuk mendapatkan suatu konsep dengan 

membangun pengetahuannya sendiri tetapi juga untuk berinteraksi dengan guru 

melalui pertanyaan-pertanyaan maupun dengan siswa lain melalui kerja 

kelompok. Selain itu diharapkan siswa akan termotivasi untuk belajar dan 

memiliki minat serta perhatian terhadap pelajaran biologi karena siswa tidak 

hanya bertugas mendengarkan dan mencatat saja.  

 

 



Bertolak dari latar belakang masalah di atas maka telah dilakukan 

penelitian yang berjudul sebagai berikut : UPAYA PENINGKATAN 

KUALITAS PEMBELAJARAN BIOLOGI MELALUI PENDEKATAN 

INKUIRI TERBIMBING DENGAN MODEL KERJA KELOMPOK DI 

SMP NEGERI 3 KARANGANYAR. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

 Apakah pendekatan inkuiri terbimbing dengan model kerja kelompok dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran biologi (ditinjau dari aspek siswa 

meliputi motivasi, minat, dan keaktifan siswa)? 

C. Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan pada permasalahan yang ditemukan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk : 

 Meningkatkan kualitas pembelajaran biologi (ditinjau dari aspek siswa 

meliputi motivasi, minat, dan keaktifan siswa) melalui pendekatan inkuiri 

terbimbing dengan model kerja kelompok. 

D. Manfaat Penelitian. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam 

upaya meningkatkan pembelajaran mata pelajaran biologi, khususnya pada 

kegiatan pembelajaran di kelas VII D SMP Negeri 3 Karanganyar. Adapun secara 

detail manfaat yang diharapakan dari penelitian ini diantaranya : 

1.  Melalui penerapan pendekatan inkuiri terbimbing dengan model kerja 

kelompok dapat meningkatkan kualitas pembelajaran biologi ( ditinjau dari 

aspek siswa meliputi motivasi, minat, dan keaktifan siswa). 

2.  Suatu model pembelajaran alternative yang dapat digunakan oleh guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya. 

3.  Meningkatkan keberhasilan pencapaian berbagai tujuan belajar bagi siswa 

terutama pada pokok bahasan Organisasi Kehidupan. 

4. Bahan referensi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian lebih 

lanjut. 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penerapan pendekatan inkuiri terbimbing dengan model kerja 

kelompok pada proses pembelajaran siklus I dan siklus II dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

Peningkatan kualitas pembelajaran (ditijau dari aspek siswa meliputi 

motivasi, minat, dan keaktifan siswa) dapat dilakukan melalui penerapan 

pendekatan inkuiri terbimbing dengan model kerja kelompok. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Secara teoritis , hasil penelitian ini dapat dipergunakan : 

a. Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan alternatif pembelajaran. 

c. Sebagai gambaran dan bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-

langkah yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran siswa pada mata pelajaran biologi. 

 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada kegiatan belajar 

mengajar biologi di SMP Negeri 3 Karanganyar, yakni bahwa kualitas proses 

pembelajaran biologi (khususnya aspek siswa yang meliputi motivasi, minat, dan 

keaktifan siswa) dapat ditingkatkan dengan adanya upaya melalui penerapan 

pendekatan inkuiri terbimbing dengan model kerja kelompok. 

 

 

 

 

 



C. Saran 

1. Guru 

a. Hendaknya guru dapat menyajikan pembelajaran dengan menerapkan 

pendekatan inkuiri terbimbing dengan model kerja kelompok dengan baik 

sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran pada materi 

organisasi kehidupan. 

b. Hendaknya guru mampu mengembangkan dan mengatasi hambatan dalam 

menerapkan pendekatan inkuiri terbimbing dengan model kerja kelompok 

pada proses pembelajaran organisasi kehidupan. 

c. Hendaknya guru dapat mengevaluasi hasil yang diperoleh dan mengambil 

keputusan yang tepat dengan penerapan pendekatan inkuiri terbimbing dengan 

model kerja kelompok pada organisasi kehidupan. 

  

2. Siswa 

a. Hendaknya siswa dapat memberikan respon yang baik terhadap guru dalam 

menerapkan pendekatan inkuiri terbimbing dengan model kerja kelompok 

dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pembalajaran pada 

materi organisasi kehidupan. 

b. Hendaknya siswa meningkatkan keaktifannya dalam mengikuti pembelajaran 

yang menerapkan pendekatan inkuiri terbimbing dengan model kerja 

kelompok sehingga terjadi peningkatan kualitas proses pembelajaran pada 

materi organisasi kehidupan. 

 

3. Sekolah 

a. Hendaknya sekolah dapat menerapkan pembelajaran melalui pendekatan 

inkuiri terbimbing untuk materi pokok lain. 

b. Hendaknya sekolah dapat menyediakan sarana pembelajaran yang 

bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

 

 



4.Peneliti 

a. Hendaknya peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis sedapat 

mungkin terlebih dahulu menganalisis kembali perangkat pembelajaran yang 

telah dibuat oleh peneliti ini untuk disesuaikan penerapannya, terutama dalam 

hal alokasi waktu, fasilitas pendukung termasuk media pembelajaran dan 

karakteristik siswa yang ada pada sekolah tempat penelitian tersebut 

dilakukan. 

b. Hendaknya penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian 

selanjutnya dengan mengaitkan aspek-aspek yang belum diungkap dan 

dikembangkan dari variabel-variabel yang telah disebutkan di depan melalui 

penambahan siklus guna peningkatan yang lebih baik. 

c. Hendaknya peneliti lain dapat mengembangkan instrumen-instrumen yang 

jauh lebih baik dalam mengungkapkan aspek-aspek lainnya. 

 

 


