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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh penggunaan 

pendekatan pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar ranah kognitif; (2) 

Pengaruh penggunaan pendekatan pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar 

ranah afektif; (3) Pengaruh penggunaan pendekatan pembelajaran inkuiri terhadap 

hasil belajar ranah psikomotor; (4) Pendekatan pembelajaran yang pengaruhnya 

paling bagus terhadap hasil belajar biologi, (5) Pendekatan pembelajaran yang 

pengaruhnya paling efektif terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA 

Negeri 2 Surakarta. 

 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu (Quasi Experiment) 

menggunakan randomized control only design. Pendekatan inkuiri dan 

pendekatan konvensional sebagai variabel bebas dan hasil belajar biologi sebagai 

variable terikat. Sampel pada penelitian ini ada tiga kelas, yaitu kelas X-1 sebagai 

kelas kontrol, kelas X-2 sebagai  kelas eksperimen I, dan kelas X-3 sebagai kelas 

ekperimen II. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X semester genap SMA 

Negeri 2 Surakarta tahun ajaran 2009/2010. Teknik pengambilan sampel dengan 

“Cluster Random Sampling”. Teknik pengumpulan data hasil belajar siswa 

menggunakan teknik tes, dokumentasi, dan angket. Teknik analisis data dilakukan 

dengan menggunakan analisa satu jalan dilanjutkan dengan uji Scheffe. 

Hasi dari penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: 1) Terdapat pengaruh 

yang signifikan penggunaan pendekatan inkuiri terhadap hasil belajar ranah 

kognitif; 2) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan pendekatan 

inkuiri terhadap hasil belajar ranah afektif; 3) Terdapat pengaruh yang signifikan 

penggunaan pendekatan inkuiri terhadap hasil belajar ranah psikomotor. Selain 

itu, pendekatan yang paling efektif adalah pendekatan modified free inquiry. 

 

Kata Kunci: Pendekatan Inkuiri, Hasil Belajar Biologi  



 
 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia Indonesia seutuhnya. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Upaya yang telah dilakukan 

antara lain pembaharuan kurikulum, peningkatan kualitas guru, penyediaan 

perpustakaan dan laboratorium, penataan pendidikan, serta penerapan produk 

teknologi.  

Pendidikan bukanlah sesuatu yang statis melainkan sesuatu yang dinamis 

sehingga menuntut adanya suatu perbaikan yang terus menerus. Dunia pendidikan 

memiliki tujuan yang harus dicapai dalam proses pembelajarannya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut harus dilakukan strategi yang tepat diantaranya dengan 

menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran serta sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan, karena metode pembelajaran sangat 

berperan dalam menentukan prestasi belajar siswa.  

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, yakni mengajar 

yang dilakukan oleh guru sebagai pendidik, dan belajar yang dilakukan oleh 

peserta didik. Berdasarkan pernyataan tersebut maka komponen dalam kegiatan 

pembelajaran diantaranya adalah guru dan siswa. Guru sebagai fasilitator dan 

siswa sebagai obyek dan subyek dalam pembelajaran. Hal tersebut mengakibatkan 

lingkungan pembelajaran yang efektif perlu diciptakan oleh guru agar siswa dapat 

belajar dengan baik dan mencapai hasil belajar yang optimal (Syaiful Sagala, 

2009:62).  

Pembelajaran biologi di SMA Negeri 2 Surakarta memperlihatkan proses 

pembelajaran teacher centered yaitu semua kegiatan pembelajaran terpusat 

kepada guru. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan 

konvensional, sehingga strategi yang digunakan kurang bervariasi. Akibatnya 

aktivitas siswa terbatas pada mendengarkan ceramah guru, menghafalkan materi, 

mencatat materi, dan mengerjakan soal-soal latihan di Lembar Kerja Siswa 



 
 
 
 

(LKS). Siswa belum mampu memberikan contoh dan menjelaskan kembali materi 

yang dipelajari. 

Hasil observasi menunjukkan bahwa pada saat pembelajaran berlangsung, 

siswa kurang memperhatikan penjelasan guru dan melakukan aktivitas di luar 

proses pembelajaran. Pembelajaran dengan metode eksperimen jarang digunakan, 

sehingga siswa lebih banyak duduk di dalam kelas. Selain itu, sebagian besar nilai 

ulangan siswa masih berada di bawah nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 

sebesar 6,5 sehingga perlu dilakukan remidi agar nilai siswa menjadi lebih baik. 

Hal ini menunjukkan hasil belajar siswa masih rendah.  

Permasalahan-permasalahan tersebut harus segera diatasi agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan hasil yang optimal. Salah satu upaya adalah 

dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang merupakan pendekatan 

modern, yang berorientasikan student-centered. Penerapan suatu pendekatan pada 

pembelajaran akan menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah 

disusun. Pemilihan suatu pendekatan harus disesuaikan dengan tujuan dan sifat 

materi yang menjadi objek pembelajaran.  

Pendekatan pembelajaran modern mendudukkan siswa sebagai pusat 

perhatian (student centered). Pendekatan pembelajaran modern mengacu pada 

pandangan siswa sebagai subjek belajar, yang mempunyai kemampuan dasar 

untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.  

Pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran, pemahaman materi yang lebih mendalam, menjadi pemikir yang 

baik dan mampu memberikan banyak alternatif jawaban terhadap suatu 

permasalahan adalah pendekatan inkuiri. Pendekatan inkuiri menurut Colburn 

(2000: 42) tidak hanya mendikte tentang konsep, tetapi mendorong pengalaman 

belajar siswa untuk memahami konsep-konsep ilmiah, yang dapat memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam, membuat konsep lebih lama diingat dan 

bermakna bagi siswa. Siswa dilibatkan secara aktif, baik hands-on maupun minds-

on, dalam menemukan konsep saat pembelajaran biologi. Melakukan lebih baik 

dibandingkan hanya mendengarkan karena dengan melakukan, siswa dapat 

memperoleh pengalaman belajar secara langsung (first hand experience). 



 
 
 
 

Pendekatan inkuiri adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada 

penyelidikan melalui proses berpikir secara sistematis. Inkuiri mengandung proses 

mental yang tinggi tingkatannya, seperti merumuskan  masalah, merencanakan 

eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisa data, 

menarik kesimpulan. Pendekatan inkuiri bukanlah pendekatan yang baru dalam 

pembelajaran biologi, karena pendekatan ini telah dikembangkan oleh BSCS 

(Biological Science Curriculum Study) yang menghasilkan pola instruksional dan 

kurikuler untuk digunakan di Sekolah Menengah. Esensi pembelajaran ini adalah 

mengajarkan kepada pembelajar untuk menggunakan teknik yang biasa digunakan 

oleh peneliti biologi, yaitu mengidentifikasi masalah dan menggunakan metode 

khusus dalam memecahkan masalah tersebut (Trianto, 2009:80). 

Pendekatan inkuiri menurut Nuryani (2005:95) sejalan dengan prinsip 

konstruktivisme. Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan inkuiri 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun konsepnya sendiri 

dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui kegiatan observasi/eksplorasi ataupun 

eksperimen. Proses perumusan konsep tersebut merupakan proses yang sangat 

berarti bagi siswa untuk memahami fenomena dan peristiwa alam. Melalui 

pembelajaran dengan menerapkan inkuiri diharapkan siswa mempelajari biologi 

secara induktif dan konstruktif, serta mampu menyelaraskan hasil temuannya 

dengan teori atau konsep yang dibahas setelah berlangsungnya pembelajaran. Hal 

ini merupakan hal baru dalam pelaksanaan pembelajaran di SMA N 2 Surakarta 

karena guru belum pernah menerapkan pendekatan inkuiri. 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiri menurut Nanang 

dan Cucu (2009:78) dimulai dengan suatu kejadian yang menimbulkan teka-teki, 

hal ini akan memotivasi siswa untuk mencari penyelesaian atau solusi dari teka-

teki tersebut. Inkuiri sains diharapkan dapat menciptakan kegiatan sains yang 

menantang sehingga melahirkan interaksi antara gagasan yang diyakini 

sebelumnya sebagai suatu bukti untuk mencapai pengalaman baru yang lebih 

saintifik, melalui proses eksplorasi untuk mencapai gagasan baru. Pengembangan 

pendekatan ini diharapkan akan dapat membantu siswa untuk meningkatkan 



 
 
 
 

pemahaman konsep yang dipelajari, keaktifan dalam proses belajar, dan 

peningkatan pada hasil belajar. 

Bertolak dari latar  belakang tersebut, maka   perlu dilakukan penelitian 

dengan judul: 

“IMPLIKASI PENDEKATAN INKUIRI TERHADAP HASIL 

BELAJAR  BIOLOGI SISWA KELAS X  SMA NEGERI 2 SURAKARTA 

TAHUN PELAJARAN 2009/2010” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan berdasarkan uraian latar 

belakang diatas adalah sebagai berikut. 

1. Pendekatan pembelajaran yang digunakan masih berpusat pada 

guru/teacher centered. 

2. Sebagian besar siswa masih harus mengikuti remidi dikarenakan nilai 

ulangan dibawah nilai KKM. 

3. Sikap sebagian siswa menciptakan suasana kurang kondusif dalam 

pembelajaran. 

4. Aktivitas sebagian besar siswa hanya duduk. 

5. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiri belum pernah 

diterapkan dalam pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Penelitian harus mempunyai arah yang jelas dan pasti, sehingga perlu 

diberikan batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi 

masalah, maka pembatasan masalah dititikberatkan pada:   

1. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian dibatasi pada semua siswa kelas X SMA Negeri 2 Surakarta 

semester II Tahun pelajaran 2009/2010. 

 

 

 



 
 
 
 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian dibatasi pada: 

a.  Pendekatan pembelajaran, meliputi: konvensional, inkuiri terbimbing dan 

inkuiri yang dimodifikasi. 

b.  Hasil belajar biologi, meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 

dengan materi pokok Pencemaran Lingkungan. 

 

D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas serta untuk 

memperjelas masalah maka dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan pendekatan pembelajaran inkuiri 

terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif  pada siswa kelas X SMA N 2 

Surakarta? 

2. Apakah terdapat pengaruh penggunaan pendekatan pembelajaran inkuiri 

terhadap hasil belajar biologi ranah afektif pada siswa kelas X SMA N 2 

Surakarta? 

3. Apakah terdapat pengaruh penggunaan pendekatan pembelajaran inkuiri 

terhadap hasil belajar biologi ranah psikomotor pada siswa kelas X SMA 

N 2 Surakarta? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh penggunaan pendekatan pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar 

biologi ranah kognitif pada siswa kelas X  SMA N 2 Surakarta. 

2. Pengaruh penggunaan pendekatan pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar 

biologi ranah afektif pada siswa kelas X  SMA N 2 Surakarta. 

3. Pengaruh penggunaan pendekatan pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar 

biologi ranah psikomotor pada siswa kelas X  SMA N 2 Surakarta. 

4. Pendekatan pembelajaran yang pengaruhnya paling efektif terhadap hasil 

belajar biologi siswa kelas X SMA N 2 Surakarta. 



 
 
 
 

F. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran sains atau biologi. 

2. Memberikan masukan kepada guru dalam pemilihan pendekatan 

pembelajaran agar pembelajaran lebih berpusat pada siswa (student-

centered) pada pokok bahasan Pencemaran Lingkungan. 

3. Membangkitkan kinerja guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

4. Meningkatkan sumber daya pendidikan sehingga menghasilkan output 

yang berkualitas, dan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

5. Menambah kepustakaan dalam bidang pendidikan dan menjadi acuan 

untuk diteliti lebih lanjut di jenjang pendidikan yang berbeda. 

  



 
 
 
 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan pendekatan pembelajaran 

inkuiri terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif pada siswa kelas X  SMA 

N 2 Surakarta. 

2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan pendekatan 

pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar biologi ranah afektif pada siswa 

kelas X  SMA N 2 Surakarta. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan pendekatan pembelajaran 

inkuiri terhadap hasil belajar biologi ranah psikomotor pada siswa kelas X  

SMA N 2 Surakarta. 

Selain itu, pendekatan yang paling efektif adalah pendekatan modified free 

inquiry. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoretis 

 Hasil penelitian berimplikasi secara teoretis dapat digunakan sebagai 

bahan kajian dan referensi pada penelitian sejenis. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian berimplikasi secara praktis adalah pendekatan 

pembelajaran inkuiri yang meliputi pendekatan inkuiri terbimbing dan pendekatan 

inkuiri yang dimodifikasi dapat diterapkan pada siswa kelas X SMA Negeri 2 

Surakarta.  

 

 



 
 
 
 

C. Saran 

Berdasarkan simpulan dan dengan memperhatikan keterbatasan penelitian 

tersebut di atas, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Kepada Guru 

Agar dapat menerapkan pendekatan inkuiri terbimbing dan pendekatan 

inkuiri yang dimodifikasi dalam pembelajaran yang ternyata dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa 

2. Kepada Siswa 

Siswa disarankan membiasakan diri untuk berani mengeluarkan ide, 

berpikir kritis, melakukan diskusi, mencari solusi untuk memecahkan suatu 

permasalahan baik sendiri maupun kelompok seperti pada pendekatan inkuiri. 

3. Para Peneliti 

Perlu diadakan penelitian sejenis pada materi pokok lain dan jenjang 

pedidikan yang berbeda (SD, SMP, dan Perguruan Tinggi) sehingga dapat 

diketahui kemanfaatan hasil penelitian biologi dalam dunia pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


