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ABSTRAK 

 

Nihayatul Khasanah. PENCAPAIAN HASIL BELAJAR BIOLOGI DENGAN 

STRATEGI PEMBELAJARAN BERDASARKAN PENGALAMAN DAN 

INKUIRI DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL SISWA. Skripsi. Surakarta : 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

Agustus 2007. 

Tujuan penilitian ini untuk mengetahui : (1) pengaruh strategi 

pembelajaran berdasarkan pengalaman, inkuiri dan konvensional terhadap 

pencapaian hasil belajar biologi siswa; (2) pengaruh kemampuan awal pencapaian 

hasil belajar biologi siswa; (3) interaksi strategi pembelajaran berdasarkan 

pengalaman, inkuiri dan konvensional dengan kemampuan awal terhadap 

pencapaian hasil belajar biologi; (4) strategi mana yang lebih baik dalam 

meningkatkan pencapaian hasil belajar biologi siswa. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu (Quasy 

Experimental Research). Populasi adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 25 

Surakarta tahun ajaran 2006/2007. Sampel diambil dengan teknik Cluster Random 

Sampling sejumlah tiga kelas yaitu kelas VIIID, VIIIF dan VIIIG. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi untuk penentuan kriteria 

kemampuan awal, metode tes untuk mengukur hasil belajar ranah kognitif, 

metode angket untuk mengukur hasil afektif dan metode observasi untuk 

mengukur hasil psikomotor. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji analisis variansi dua jalan 

dengan sel tak sama dan uji lanjut anava digunakan uji Scheffe.Uji prasyarat 

analisis menggunakan metode Liliefors dan uji  Bartlett. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) tidak ada 

pengaruh pencapaian hasil belajar ranah kognitif dan psikomotor dengan strategi 

pembelajaran berdasarkan pengalaman, inkuiri, dan konvensional, tetapi terdapat 

pengaruh terhadap ranah afektif; (2) tidak ada pengaruh kemampuan awal 

terhadap pencapaian hasil belajar siswa  ranah kognitif, afektif, dan psikomotor; 

(3) tidak ada interaksi antara strategi pembelajaran dan kemampuan awal terhadap 

pencapaian hasil belajar siswa;  pada taraf signifikansi 5%. Selain itu juga 

diketahui bahwa strategi pembelajaran berdasarkan pengalaman lebih efektif 

daripada strategi pembelajaran berdasarkan inkuiri dan konvensional pada hasil 

belajar ranah afektif siswa kelas VIII SMPN 25 Surakarta Tahun Ajaran 

2006/2007.  



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus-menerus dilakukan baik 

secara konvensional maupun inovatif. Hal tersebut lebih terfokus lagi setelah 

diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan mutu 

pendidikan di setiap jenis dan jenjang pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah telah 

mencanangkan Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan pada 2 Mei 2002. Program 

ini sampai saat ini, berbagai indicator mutu pendidikan belum menunjukkan 

peningkatan yang berarti, karena sebagian sekolah terutama di kota-kota 

menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun 

sebagian besar lainnya masih memprihatinkan (Mulyasa, 2006: 5). 

 Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan program tersebut 

adalah pembaharuan dalam pengembangan strategi pembelajaran di setiap 

sekolah. Telah banyak strategi pembelajaran diterapkan yang bertujuan untuk 

meningkatkan  pencapaian hasil belajar siswa, yang nantinya diharapkan dapat 

memperoleh mutu lulusan yang berkualitas. 

Proses pembelajaran yang selama ini diterapkan belum menunjukkan hasil 

yang optimal. Hal ini terbukti dengan pemahaman materi yang diberikan guru 

belum terserap seluruhnya oleh siswa. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan 

strategi pembelajaran guna memberikan pengetahuan secara terpadu kepada siswa 

agar penyampaian materi pelajaran tercapai secara optimal. 

Pembelajaran yang dipakai saat ini masih dominan menggunakan cara-cara 

konvensional, sehingga orientasi belajar masih berpusat pada guru, bukan pada 

siswa. Permasalahan yang masih ada disebagian sekolah adalah kurangnya 

keterlibatan siswa di kelas dan gurulah yang paling banyak berperan dalam 

pembelajaran. Variasi strategi dalam pembelajaran yang minim menyebabkan 

siswa tampak bosan dan enggan belajar pelajaran biologi, masih kurang 

optimalnya penggunaan laboratorium di sekolah, sehingga siswa kurang kreatif 
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dan terampil dalam mengaplikasikan pelajaran baik di sekolah ataupun di luar 

sekolah. Pembaharuan dan pengembangan strategi pembelajaran diharapkan dapat 

membantu siswa untuk meningkatkan pencapaian hasil belajar sekaligus siswa 

lebih aktif dalam belajar. Strategi pembelajaran dengan melibatkan siswa aktif 

akan memudahkan dan memaksimalkan siswa menerima materi yang diberikan 

oleh guru.     

Pembelajaran berdasarkan pengalaman akan melengkapi siswa dengan suatu 

alternatif pengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan kelas. Strategi 

pembelajaran ini memberi kesempatan kepada siswa melakukan kegiatan-kegiatan 

belajar aktif secara personalisasi (Hamalik, 2001: 212). 

Dimyati dan Mudjiono (1999: 45) mengatakan bahwa belajar yang paling 

baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar melalaui 

pengalaman langsung siswa tidak sekedar mengamati secara langsung tetapi ia 

harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab 

terhadap hasilnya. 

Strategi pembelajaran lain yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah 

strategi yang menarik serta dapat merangsang timbulnya aktivitas dan kegiatan 

yang kreatif siswa yaitu strategi pembelajaran inkuiri. Penerapan strategi 

pembelajaran inkuiri diharapkan dapat membantu siswa dalam berpikir dan 

mengungkapkan diri secara optimal karena siswa dalam belajar menemukan 

konsep sendiri melalui penggalian pengetahuan dengan identifikasi masalah, 

hipotesis dan menarik kesimpulan tentang apa yang telah dialaminya. Model 

tersebut mampu memberikan bermacam-macam gagasan dan jawaban pemecahan 

masalah  serta dapat  lebih memahamkan siswa terhadap materi pelajaran secara 

maksimal (Herimanto, 1999: 164). 

Kurikulum yang berkembang sekarang ini sangat menekankan keaktifan 

siswa dalam belajar. Hal tersebut terlihat dalam model pengembangan materi 

kurikulum yang menekankan model pengalaman belajar dan bukan pada materi 

apa yang dipelajari siswa. Penggunaan pembelajaran berdasarkan pengalaman dan 

pembelajaran inkuiri merupakan alternatif strategi pembelajaran yang diharapkan 



dapat membantu siswa selama proses belajar yang berarti menempatkan siswa 

sebagai pelaku utama dalam proses pendidikan.  

Keberhasilan dalam belajar selain tergantung pada proses juga berasal dari 

faktor internal, salah satunya adalah  kemampuan awal siswa. Perbedaan 

kemampuan awal yang dimiliki siswa akan di temui oleh guru dalam proses 

belajar mengajar, ada yang berkemampuan tinggi, sedang ataupun rendah. Siswa 

yang memiliki kemampuan tinggi cenderung memiliki prestasi belajar tinggi pula,  

sebaliknya siswa yang memiliki kemampuan awal rendah akan menunjukkan 

prestasi belajar yang juga rendah. Pemahaman akan perbedaan kemampuan awal 

harus diperhatikan guru agar dalam menentukan strategi pembelajaran dapat 

efektif dan efisien. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 25 Surakarta, dengan alasan bahwa 

input siswa di SMPN 25 Surakarta umumnya dari taraf kemampuan rata-rata 

sedang. Selain itu, strategi pembelajaran yang digunakan di sekolah adalah 

strategi yang masih konvensional,  sehingga peneliti berharap dengan penggunaan 

strategi pembelajaran pengalaman dan inkuiri yang ditinjau dari kemampuan awal 

siswa akan dapat lebih meningkatkan hasil belajar siswa. 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk 

meneliti dan menyusun skripsi dengan judul PENCAPAIAN HASIL BELAJAR 

BIOLOGI DENGAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERDASARKAN 

PENGALAMAN DAN INKUIRI DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL 

SISWA .     

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas maka 

dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Strategi pembelajaran yang tepat dalam menyampaikan materi pelajaran 

akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar siswa.  

2. Strategi pembelajaran berdasarkan pengalaman dan strategi pembelajaran 

inkuiri akan meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa dan dapat 



mengurangi permasalahan terkait dengan kegiaatan pembelajaran di 

kelas dibandingkan dengan  pembelajaran konvensiaonal. 

3. Perbedaan kemampuan awal akan mempengaruhi pencapaian hasil 

belajar siswa di sekolah. 

 

 

 

C. PEMBATASAN MASALAH  

Mengingat keterbatasan yang peneliti miliki, maka penelitian ini dibatasi 

pada: 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 25 Surakarta 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2006/2007. 

2. Objek penelitian 

a. Materi Pokok 

      Materi yang akan diberikan adalah pokok bahasan Sistem Saraf  dan 

Indera Semeter Genap SMP. 

b. Strategi Pembelajaran 

 Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi 

pembelajaran berdasarkan pengalaman, inkuiri dan konvensional. 

c. Pencapaian Hasil Belajar 

 Pencapaian hasil belajar yang diukur dalam penelitian ini meliputi 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor siswa yang didapat dari tes 

formatif pokok bahasan Sistem Saraf dan Indera. 

d. Kemampuan awal 

 Kemampuan awal dibatasi pada Hasil Ujian  Akhir Sekolah 

Semester Ganjil kelas VIII SMP N 25 Surakarta. 

 

D. PERUMUSAN MASALAH 

          Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dalam penelitian ini 

dirumuskan masalah diantaranya: 



1. Adakah pengaruh pembelajaran berdasarkan pengalaman, inkuiri, dan 

konvensional terhadap pencapaian hasil belajar siswa  kelas VIII SMP 

Negeri 25 Surakarta Semester Genap Tahun Ajaran 2006/2007?  

2. Adakah pengaruh kemampuan awal siswa terhadap pencapaian hasil 

belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 25 Surakarta Semester Genap Tahun 

Ajaran 2006/2007?  

3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran  berdasarkan pengalaman,  

inkuiri dan konvensional dengan kemampuan awal pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 25 Surakarta Semester Genap Tahun Ajaran 2006/2007? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

        Tujuan dari peneliatian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh pembelajaran berdasarkan pengalaman, inkuiri dan 

konvensional terhadap pencapaian belajar siswa  kelas VIII SMP Negeri 

25 Surakarta Semester Genap Tahun Ajaran 2006/2007. 

2. Mengetahui pengaruh kemampuan awal siswa terhadap pencapaian hasil 

belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 25 Surakarta Semester Genap Tahun 

Ajaran 2006/2007.  

3. Mengetahui interaksi antara strategi pembelajaran  berdasarkan 

pengalaman, inkuiri dan konvensional dengan kemampuan awal pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 25 Surakarta Semester Genap Tahun Ajaran 

2006/2007. 

4. Mengetahui strategi pembelajaran manakah yang paling mempengaruhi 

pencapaian hasil belajar biologi siswa kelas VIII SMP Negeri 25 

Surakarta Semester Genap Tahun Ajaran 2006/2007. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

a. Manfaat Teoritis 

1. Memberikan sumbangan positif dalam pengembangan di bidang pendidikan 

khususnya aspek strategi belajar mengajar. 



2. Memberi informasi kepada guru mengenai 

pemilihan strategi pembelajaran yang tepat dalam upaya memudahkan 

mengajar materi biologi pada  pokok bahasan Sistem Saraf dan Indera di 

SMP. 

 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Lembaga pendidikan 

     Sebagai masukan dalam pengembangan strategi pembelajaran yang tepat 

dalam usaha meningkatkan lulusan yang lebih berkualitas.  

2. Bagi Guru 

     Memberikan masukan kepada guru khususnya biologi dalam memilih 

strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran agar proses 

belajar mengajar dapat berjalan lancar dan pencapaian hasil belajar siswa 

tinggi. Strategi pembelajaran berdasarkan pengalaman dan inkuiri sebagai 

alternatif dalam pengembangan penggunaan strategi pembelajaran yang 

selama ini dilakukan di sekolah. 

3. Bagi Siswa 

     Memberikan masukan kepada siswa agar lebih berperan aktif dalam belajar 

di kelas, sehingga hasil belajar yang dicapai lebih optimal. 

 

 

 

 



 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

 Berdasarkan kajian dan didukung adanya hasil penelitian serta mengacu 

pada perumusan masalah yang telah diuraikan di muka maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Tidak ada pengaruh strategi pembelajaran berdasarkan pengalaman, 

inkuiri dan konvensional terhadap pencapaian hasil belajar siswa ranah 

kognitif dan psikomotor, tetapi ada pengaruh pada ranah afektif pokok 

bahasan  Sistem Saraf dan Indera siswa kelas VIII di SMP Negeri 25 

Surakarta Tahun Ajaran 2006/2007. 

2. Tidak ada pengaruh kemampuan awal siswa terhadap pencapaian hasil 

belajar siswa pokok bahasan  Sistem Saraf dan Indera siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 25 Surakarta Tahun Ajaran 2006/2007. 

3. Tidak ada interaksi antara strategi pembelajaran berdasarkan pengalaman, 

inkuiri dan konvensional dengan kemampuan awal siswa pokok bahasan  

Sistem Saraf dan Indera siswa kelas VIII di SMP Negeri 25 Surakarta 

Tahun Ajaran 2006/2007. 

 Pemberian perlakuan strategi pembelajaran berdasarkan pengalaman, 

inkuiri, dan konvensional sama-sama efektif jika diterapkan pada materi Sistem 

Saraf dan Indera siswa di SMP Negeri 25 Surakarta. Asalkan siswa mengikuti 

setiap pembelajaran yang diterapkan guru pada sub pokok bahasan Sistem Saraf 

dan Indera dengan sungguh-sungguh maka siswa akan mendapat hasil belajar 

lebih baik meskipun siswa memiliki kemampuan awal rendah. 

 

B. Implikasi 

 Berdasarkan pada kajian teori serta mengacu pada hasil penelitian ini, 

penulis akan menyampaikan implikasi yang berguna baik secara teoritis maupun 

secara praktis dalam upaya meningkatkan capaian hasil belajar biologi siswa. 

 



 

 

1. Implikasi Teoritis 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengajar bidang studi biologi 

dengan strategi pembelajaran berdasarkan pengalaman, inkuiri sama baiknya jika 

dibandingkan dengan konvensional pada pokok bahasan Sistem Saraf dan Indera.  

Hal ini dapat dijadikan pertimbangan dan sebagai dasar pengembangan penelitian 

yang akan datang. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian antara strategi yang 

digunakan dengan materi pokok dalam penelitian, sehingga tercapai hasil sesuai 

dengan yang diharapkan. Tetapi perlu dikembangkan lebih lanjut variasi strategi 

pembelajaran bagi siswa agar nuansa belajar menjadi lebih variatif.  

 Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan awal tidak selalu 

menjamin bahwa anak didik akan sesuai dengan prediksi awal dari hasil belajar 

sebelumnya. Namun juga perlu penanganan dan tindak lanjut bagi siswa yang 

memiliki kemampuan awal siswa rendah untuk segera didiagnosis agar kegiatan 

belajar menjadi lancar. Selain itu pada penelitian ini antara strategi pembelajaran 

dan kemampuan awal tidak terdapat interkasi terhadap pencapaian hasil belajar 

siswa mata pelajaran biologi pada materi Sistem Saraf dan Indera. Ini berarti 

peranan strategi pembelajaran dan kemampuan awal berbeda dalam penentuan 

pencapaian hasil belajar siswa di SMPN 25 Surakarta Tahun Ajaran 2006/2007. 

 Dengan demikian hasil belajar biologi tidak hanya dipengaruhi oleh strategi 

pembelajaran saja maupun kemampuan awal saja. Ada beberapa komponen yang 

berkaitan dengan penentuan pencapaian hasil belajar biologi. Komponen-

komponen tersebut adalah guru, siswa, dan proses pembelajaran. Jadi, untuk 

memperoleh capaian hasil belajar biologi yang optimal sangat ditentukan oleh 

kemampuan guru yang berperan sebagai fasilitator untuk menyelaraskan 

komponen–komponen tersebut. 

2. Implikasi Praktis 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru dan calon 

guru untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran biologi dan membenahi diri 

dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran yang lebih baik. Strategi 



pembelajaran dalam eksperimen ini dapat dipakai untuk pelaksanaan proses 

belajar mengajar guru sebagai variasi pembelajaran agar suasana kelas tidak 

monoton dan siswa tidak bosan. Pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai 

dengan materi  pada pokok bahasan tertentu akan meningkatkan pencapaian hasil 

belajar biologi siswa, yang tentunya kemampuan awal siswa perlu diperhatikan 

juga.  

 

C. Saran 

 Berdasarkan pada kesimpulan dan implikasi diatas, ada bebrapa hal yang 

akan penulis sarankan, diantaranya : 

1. Strategi pembelajaran berdasarkan pengalaman dan inkuiri dapat menjadi 

alternatif dalam penyampaian materi pelajaran biologi secara umum dan 

tentunya perlu adanya analisis yang disesuaikan dengan materi. 

2. Guru hendaknya menyadari perbedaan kemampuan awal siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar sehingga sesuai dengan pemilihan strategi yang 

diterapkan. 

3. Kepada peneliti lain yang menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan 

penelitiannya. Dapat melaksanakan penelitian dengan tinjauan yang lain 

dan pengembangan instrumen serta variasi metode yang digunakan dalam 

penerapan strategi pembelajaran di kelas guna tercapai hasil belajar yang 

diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


