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ABSTRAK 

 

Moehamad Hayin Amin. HASIL BELAJAR BIOLOGI DITINJAU DARI 

PEMBELAJARAN INKUIRI DAN KEMANDIRIAN BELAJAR PADA 

KELAS VII SMPN 16 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2008/2009. Skripsi, 

Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, Juni 2010. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) mengetahui ada tidaknya pengaruh 

pembelajaran dengan inkuiri terhadap hasil belajar siswa., 2) mengetahui ada 

tidaknya pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar siswa., 3) 

mengetahui ada tidaknya interaksi antara pembelajaran dengan inkuiri dan 

kemandirian belajar siswa terhadap hasil belajar siswa.. 

 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, yaitu penelitian 

eksperimen semu (quasi experimental research) dengan menggunakan rancangan 

randomized control only posttest design. Populasi penelitian yaitu seluruh siswa 

kelas VII SMP Negeri 16 Surakarta tahun ajaran 2008/ 2009. Sampel yang 

digunakan sebanyak 2 kelas yaitu kelas VIIB dan kelas VIIC yang masing-masing 

berjumlah 38 siswa. Teknik dan alat pengumpulan data adalah dengan angket, tes 

dan observasi.Teknik angket untuk memperoleh data hasil belajar afektif dan 

kemandirian belajar siswa. Teknik test digunakan untuk memperoleh data hasil 

belajar ranah kognitif. Observasi untuk memperoleh data hasil belajar psikomotor. 

Teknik analisis data menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) terdapat 

pengaruh pembelajaran dengan inkuiri terhadap hasil belajar biologi siswa, 2) 

terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar biologi siswa, dan 3) 

terdapat interaksi interaksi antara pembelajaran inkuiri dengan kemandirian 

belajar terhadap hasil belajar biologi ranah afektif dan psikomotor. 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Proses pembelajaran seringkali terlalu berorientasi pada terselesaikannya 

materi pembelajaran saja bukan pada ketercapaian tujuan pembelajaran yakni 

peningkatan kompetensi siswa. Kompetensi diantaranya hasil belajar maupun 

kemandirian siswa dalam pembelajaran. Dapat diartikan bahwa model-model 

pembelajaran yang diterapkan selama ini cenderung terlalu teoritik dan melupakan 

peningkatan kompetensi pada diri siswa. 

Berdasarkan pengamatan, pembelajaran biologi di SMPN 16 Surakarta 

belum mampu memberi motivasi siswa untuk belajar. Kenyataan menunjukkan 

bahwa masih rendahnya kemandirian siswa saat pembelajaran berlangsung, selain 

itu cara mengajar guru yang dominan masih menggunakan ceramah membuat 

komunikasi belajar hanya berjalan satu arah dan membuat siswa pasif sehingga 

menimbulkan kejenuhan serta konsentrasi siswa terhadap pelajaran berkurang. 

Kenyataan yang dapat diamati dari pembelajaran di dalam kelas menunjukkan 

pemahaman siswa terhadap materi masih rendah dan rendahnya kemandirian 

siswa terlihat dari terlalu bergantungnya proses pembelajaran pada guru. 

Adanya pendekatan baru dalam pembelajaran yang diharapkan mampu 

mengubah pola pembelajaran sehingga siswa lebih antusias dan aktif dalam 

belajar. Stretegi yang dipilih guru dalam pemberian materi pelajaran sangat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Strategi belajar mengajar merupakan siasat 

guru untuk mengoptimalkan interaksi antara peserta didik dengan komponen-

komponen  lain dalam sistem intruksional pembelajaran. 

Strategi pembelajaran inkuiri merupakan salah satu alternatif strategi 

belajar mengajar yang bisa dipilih oleh guru dalam pembelajarannya. Pada 

pembelajaran berdasarkan inkuiri komunikasi berjalan dua arah dan membuat 

siswa terlibat aktif dalam proses belajar mengajar sehingga diharapkan 



pemahaman siswa akan lebih meningkat dan berpengaruh kemandirian belajar 

siswa. 

Hanafiah dan Suhana (2009: 77) menyatakan bahwa inquiry merupakan 

suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis 

dan logis sehingga dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Berdasarkan pendapat tersebut, metode inkuiri yang akan 

diterapkan diaharapkan mampu mengubah kondisi proses belajar mengajar dan 

mempengaruhi tingkat kemandirian belajar siswa. 

Penggunaan metode inkuiri sangat berkaitan dengan peningkatan 

kemandirian siswa. Menurut Suharsimi Arikunto (1990: 108) “membantu siswa 

untuk mandiri berarti menolong mereka dari bantuan orang lain”. Penerapan 

sistem pembelajaran inkuiri yang mana siswa mempunyai kewenangan penuh 

pada dirinya dalam menemukan konsep pengetahuan, merupakan bentuk 

peningkatan kemandirian yang bisa diterapkan pada siswa. 

Siswa memperoleh petunjuk-petunjuk seperlunya di dalam inkuiri 

terbimbing, berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat membimbing. Pada 

awalnya agak banyak bimbingan tapi lambat laun dikurangi. Tujuan pembelajaran 

inkuiri terbimbing adalah  agar siswa belajar melaksanakan metode ilmiah dan 

kemudian mampu menerapkan pada pemecahan masalah. Strategi pembelajaran 

ini dirasa mampu mengembangkan pengetahuan siswa karena disini siswa dapat 

menemukan berbagai pokok permasalahan, kemudian memecahkan, dan 

mengambil kesimpulan dari hasil penelitianya. Dengan pemecahan masalah ini 

siswa akan lebih paham terhadap permasalahan yang dihadapi dalam mata 

pelajaran. Jadi jelas bahwa hasil belajar siswa akan dipengaruhi oleh pemilihan 

strategi pembelajaran yang dipilih oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. 

Dengan pendekatan inkuiri diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan hasil 

belajar siswa. 

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka peneliti memberikan judul 

skripsi adalah HASIL BELAJAR BIOLOGI DITINJAU DARI 



PEMBELAJARAN INKUIRI DAN KEMANDIRIAN BELAJAR PADA KELAS 

VII SMP NEGERI 16 SURAKARTA. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Rendahnya pencapaian kompetensi belajar siswa dalam pembelajaran biologi. 

2. Adanya pencapaian hasil belajar siswa yang belum optimal karena adanya    

pendekatan pembelajaran yang kurang sesuai. 

3. Pendekatan pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher center), 

sedangkan siswa hanya menerima pelajaran secara pasif yang berpengaruh 

pada kemandirian siswa. 

D. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jawaban dari permasalahan 

pada identifikasi masalah  dengan pembatasan masalah pada: 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII semester  ganjil SMP Negeri 16 

Surakarta  Tahun Ajaran 2008/2009 . 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini  dibatasi pada : 

a. Metode pembelajaran yang meliputi : 

1) Metode inkuiri yaitu suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan 

secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka 

dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. 

2) Metode konvensional yakni metode yang biasa dipakai di SMP Negeri 

16 Surakarta. 

b. Kemandirian belajar yang didefinisikan sebagai kemauan siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar yang bertumpu pada aktifitas dan tanggung 



jawab dengan didorong oleh kekuatan dari dalam diri sendiri dalam usaha 

mencapai tujuan yang dianggap bernilai dan bermanfaat. 

c. Hasil belajar biologi siswa yang meliputi : 

1) Ranah kognitif untuk aspek C1 sampai C4 

2) Ranah afektif untuk aspek A1 sampai A5 

3) Ranah psikomotor untuk aspek P1 sampai P7. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh pembelajaran dengan inkuiri terhadap hasil belajar siswa 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor? 

2. Adakah pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar siswa ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor? 

3. Adakah interaksi antara pembelajaran dengan inkuiri dan kemandirian belajar 

secara terhadap hasil belajar siswa ranah kognitif, afektif dan psikomotor? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh pembelajaran dengan inkuiri terhadap hasil belajar 

siswa ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

2. Mengetahui pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar siswa ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor. 

3. Mengetahui interaksi antara pembelajaran dengan inkuiri dan kemandirian 

belajar siswa terhadap hasil belajar siswa ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 



1. Mengkaji secara ilmiah mengenai pentingnya strategi pembelajaran inkuiri 

dalam mata pelajaran biologi yang hasilnya dapat bermanfaat bagi khasanah 

ilmu pengetahuan di bidang pendidikan. 

2. Memberikan masukan kepada guru mata pelajaran biologi  bahwa perlunya 

pengkajian terhadap kemandirian belajar siswa. 

3. Sumbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu 

proses pembelajaran. 

4. Dapat dijadikan bahan kajian lain untuk mengadakan penelitian yang sejenis 

secara lebih lanjut.    

  



BAB V 

A. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 
Terdapat pengaruh yang signifikan metode pembelajaran terhadap hasil belajar 

biologi siswa kelas VII semester 1 SMP Negeri 16 Surakarta tahun pelajaran 

2008/2009. 

Terdapat pengaruh yang signifikan kemandirian belajar terhadap hasil belajar 

biologi siswa kelas VII semester 1 SMP Negeri 16 Surakarta tahun pelajaran 

2008/2009. 

Terdapat interaksi antara metode pembelajran dengan kemandirian belajaran 

terhadap hasil belajar biologi siswa kelas VII semester 1 SMP Negeri 16 

Surakarta tahun pelajaran 2008/2009 untuk ranah afektif dan psikomotor. 

 

Implikasi 

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian, maka dapat 

dikaji mengenai implikasi teoritis dan implikasi praktis sebagai 

berikut : 
Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan penelitian berikutnya, karena masih terdapat 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar biologi 

siswa.  
Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran dan informasi bagi orang 

tua, guru maupun siswa bahwa kemandirian belajar siswa dapat 

mempengaruhi hasil belajar. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi 

terkait dalam program peningkatan mutu pendidikan. 

 



Saran 

Hendaknya guru memperhatikan tentang keadaan siswa termasuk kemandirian 

belajar siswa, sehingga diharapkan dalam mengajar guru dapat menggunakan 

metode yang tepat sesuai dengan kondisi siswa. 

Hendaknya orang tua turut memberikan perhatian dan pengarahan agar 

kemandirian siswa dapat tumbuh optimal dan berpengaruh positif terhadap 

hasik belajar di sekolah 

Perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap 

hasil belajar , sehingga dapat menambah pengetahuan guru dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


