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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

               Belajar adalah sebuah proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh sebuah perubahan tingkah laku, baik  yang dapat diamati maupun 

yang tidak dapat diamati secara langsung (Bening, 2011). Perubahan tingkah laku 

yang diperoleh dapat terjadi melalui suatu hasil latihan atau pengalaman dalam 

interaksinya dengan lingkungan. Perubahan tingkah laku  tersebut diwujudkan 

sebagai pola-pola respons yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, 

pengetahuan, kecakapan dan kemampuan yang lainnya. 

              Sebagian proses belajar di sekolah mampu menghasilkan perubahan 

perilaku dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang diwujudkan sebagai 

suatu hasil belajar. Salah satu komponen kemampuan siswa pada aspek kognitif, 

psikomotorik, dan afektif siswa adalah keterampilan proses sains. Proses belajar 

siswa saat ini hanya berorientasi pada usaha untuk mencari dan mengumpulkan 

materi atau pengetahuan tanpa ada usaha untuk mengembangkan keterampilan 

berpikir, sikap ilmiah, dan penguasaan keterampilan proses sains. 

Hasil observasi terhadap proses pembelajaran Biologi kelas VIII-F SMP 

Negeri 5 Surakarta menunjukkan bahwa siswa: hadir dalam proses pembelajaran 

100%, memperhatikan apa yang disampaikan guru 64%, membaca materi yang 

sedang dipelajari tanpa disuruh oleh guru 58%, bertanya pada guru tentang materi 

yang belum dipahami 11%, memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan 

oleh guru disertai teori atau referensi yang mendukung 6%, memberikan 

penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh guru tanpa disertai teori atau 

referensi yang mendukung 50%, mendiskusikan masalah yang dihadapi dalam 

kegiatan belajar mengajar 22%, mengemukakan pendapat dan 

menghubungkannya dengan hasil diskusi 11%, memberikan tanggapan terhadap 

penjelasan yang telah disampaikan 11%, mencermati kesesuaian teori terhadap 



pendapat yang disampaikan 8%, memberikan penilaian terhadap siswa lain yang 

telah mengemukakan pendapatnya 11%.  

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa proses pembelajaran dan 

pemanfaatan potensi yang ada belum optimal. Pembelajaran pada umumnya 

masih didominasi oleh guru.  Guru adalah satu-satunya sumber ilmu sehingga 

siswa cenderung pasif dan hanya mendengarkan apa yang disampaikan guru, 

akibatnya siswa tidak mengembangkan kemampuannya untuk menggali segala 

fenomena alam di bidang biologi. Kegiatan percobaan umumnya jarang 

dilakukan, apalagi keterlibatan dalam merancang percobaan. Percobaan umumnya 

sudah tersedia petunjuk pelaksanaan percobaan, sehingga siswa hanya 

membuktikan yang sudah tersedia pada petunjuk pelaksanaan percobaan.  

Keterlibatan dalam merancang percobaan tidak pernah dilakukan, 

akibatnya kegiatan diskusi antar dan inter kelompok sangat kurang. Interaksi antar 

siswa serta sosialisasi antar siswa kurang. Pelaksanaan pembelajaran membuat 

siswa bosan dan kurang menarik karena kurang keterlibatan fisik dan pskis siswa. 

Siswa cenderung tidak memperhatikan guru dan hanya bermain-main dengan 

teman sebangkunya.  

Pendukung hasil observasi di SMP Negeri 5 Surakarta berupa  hasil angket 

pembelajaran dari siswa pada topik pelajaran sebelumnya. Berdasarkan hasil 

angket pembelajaran bahwa pelaksanaan pembelajaran Biologi yang selama ini 

sangat jarang dengan menggunakan obyek asli sehingga dapat mengamati, 

memegang, dan mengukur; menafsirkan, mengklasifikasikan, membandingkan 

semua fakta dan data yang ada; memberi contoh lain yang serupa pada 

fakta/gejala alam bidang Biologi; membedakan, mengorganisasi, dan memberi 

makna pada data/fakta yang diperoleh; menerapkan dan mengaplikasikan Biologi 

dalam kehidupan nyata; memeriksa atau mencermati data yang diperoleh pada 

saat kegiatan selama proses pembelajaran; membuat kesimpulan dengan 

mempertimbangkan dugaan sebelumnya; mengkritik, memberi saran, dan menilai 

hasil dari sesama teman pada saat proses pembelajaran; serta merencanakan 

percobaan dengan melakukan sendiri. Pembelajaran yang selama ini dilaksanakan 



lebih banyak dengan menyebutkan, mengingat kembali ataupun menghafal semua 

yang telah dipelajari. 

Berdasarkan hasil observasi dan angket pembelajaran dikelas VIII-F SMP 

Negeri 5 Surakarta keterampilan proses sains siswa rendah yang dikarenakan 

strategi pembelajaran yang lebih menekankan pembelajaran secara tekstual dan 

didominasi oleh guru, sehingga lebih banyak penjelasan konsep. 

Keterampilan proses sains siswa yang kurang dilatihkan mengakibatkan 

kurangnya keterampilan proses sains siswa khusus pada merancang percobaan, 

mengkoleksi data, menganalisis data, menarik kesimpulan serta 

mengkomunikasikan secara tertulis serta sikap siswa dalam proses pembelajaran 

perlu diperbaiki.  

Kurangnya keterampilan proses sains siswa di kelas VIII-F SMP Negeri 5 

Surakarta dapat ditingkatkan dengan melaksanakan pembelajaran yang  

menggunakan strategi pembelajaran Guided Inquiry. Tujuan dari penerapan 

strategi pembelajaran Guided Inquiry adalah untuk meningkatkan keterampilan 

proses sains siswa dalam pembelajaran. Pemilihan level inkuiri berupa Guided 

Inquiry didasarkan pada pendapat Callahan (1992:292) bahwa siswa pada tingkat 

sekolah menengah pertama diberikan pengalaman untuk melaksanakan inkuiri 

yang dimulai dengan level II, dimana siswa mendesain proses inkuiri namun 

identifikasi permasalahan berdasarkan bimbingan dari guru. 

Pelaksanaan strategi pembelajaran Guided Inquiry menurut Joyce, et al. 

(2000:170) dan Scott, et al. (2010:40) pada proses pembelajaran Biologi meliputi 

observasi, mengajukan pertanyaan, menjelaskan materi, merancang penyelidikan, 

memfasilitasi penyelidikan, merumuskan hipotesis, koleksi data, analisis data, 

menentukan kesimpulan, dan argumentasi.  

Pelaksanaan strategi pembelajaran Guided Inquiry selain untuk 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa, juga meningkatkan hasil belajar 

berupa kognitif, afektif dan psikomotor. Jadi proses pembelajaran pada penelitian 

menggunakan strategi pembelajaran Guided Inquiry untuk mengembangkan dan 

meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar yang berupa kognitif, 

afektif dan psikomotor. Keterampilan proses sains yang dikembangkan meliputi 



delapan aspek yaitu keterampilan melakukan observasi/mengamati, mengajukan 

pertanyaan, menyusun hipotesis, merencanakan eksperimen/percobaan, 

melakukan koleksi data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan 

berkomunikasi secara tertulis.  

Berdasarkan Nilai Ebtanas Murni (NEM) masuk, SMP Negeri 5 

Surakarta termasuk kategori SMP yang baik di Surakarta, maka aspek 

keterampilan proses sains yang diutamakan adalah merancang percobaan, 

mengkoleksi data, analisis data, penarikan kesimpulan serta komunikasi tertulis 

dan lisan. Aspek keterampilan proses sains berupa observasi, mengajukan 

pertanyaan dan merumuskan hipotesis digunakan sebagai data tambahan. 

Aspek keterampilan proses sains yang dikembangkan identik dengan 

langkah pada strategi pembelajaran Guided Inquiry sehingga penggunaan strategi 

pembelajaran pembelajaran Guided Inquiry diharapkan dapat mengembangkan 

keterampilan sains siswa. Pengembangan keterampilan proses sains siswa 

melibatkan fisik dan psikis siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

berupa kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Pernyataan di atas didukung hasil penelitian Bilgin (2009: 1042) yang 

menyatakan bahwa penggunaan strategi Guided Inquiry dapat meningkatkan hasil 

belajar dan pemahaman konsep siswa. Permasalahan yang diberikan dalam 

pembelajaran dapat memperbaiki lingkungan belajar siswa dan membantu siswa 

untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Permasalahan yang diberikan sesuai dengan 

langkah-langkah pada strategi Guided Inquiry membantu siswa untuk belajar lebih 

bermakna dengan membuat hubungan antar konsep, meningkatkan partisipasi 

siswa dalam pembelajaran melalui kegiatan diskusi. 

             Berdasarkan uraian di atas perlu diteliti apakah strategi Guided Inquiry  

dapat menyelesaikan masalah di kelas, maka penelitian ini berjudul: 

“Peningkatan Keterampilan Proses Sains dan Hasil Belajar Siswa melalui 

Penerapan Strategi Pembelajaran Guided Inquiry di Kelas VIII-F SMP 

Negeri 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012” 

 

 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang menjadi 

pokok penelitian yaitu:  

1. Apakah penerapan strategi pembelajaran Guided Inquiry  dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains pada siswa kelas VIII-F SMP Negeri 5 Surakarta 

tahun pelajaran 2011/2012? 

2. Apakah penerapan strategi pembelajaran Guided Inquiry dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai wujud peningkatan keterampilan proses sains pada siswa kelas VIII-F 

SMP Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan keterampilan proses sains siswa kelas VIII-F SMP Negeri 5 

Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 melalui penerapan strategi pembelajaran 

Guided Inquiry. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa sebagai wujud peningkatan keterampilan 

proses sains pada siswa kelas VIII-F SMP Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 

2011/2012  melalui penerapan strategi pembelajaran Guided Inquiry. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa 

a. Meningkatkan keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran biologi. 

b. Membantu siswa mendapatkan pengalaman beraktivitas yang melibatkan 

keterampilan kognitif, psikomotor, dan sosial sehingga membawa dampak 

peningkatan hasil belajar siswa sebagai wujud peningkatan keterampilan 

proses sains pada siswa. 

2. Bagi guru 

a. Menambah pengetahuan guru tentang strategi pembelajaran yang efektif 

dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 



b. Memberikan solusi terhadap permasalahan pembelajaran Biologi yang terkait 

pada keterampilan proses sains. 

3. Bagi sekolah 

Sumbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu 

pembelajaran yang mampu meningkatkan keterampilan proses sains khususnya 

mata pelajaran biologi siswa kelas VIII-A SMP Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 

2011/2012. 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 

1. Keterampilan proses sains  

Keterampilan proses sains pada siswa kelas VIII-F SMP Negeri 5 

Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 dapat ditingkatkan dengan penerapan 

strategi pembelajaran Guided Inquiry. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor 

sebagai wujud peningkatan keterampilan proses sains pada siswa kelas VIII-F 

SMP Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 dapat ditingkatkan dengan 

penerapan penerapan strategi pembelajaran Guided Inquiry.  

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai dasar referensi 

dalam pengembangan penelitian tindakan kelas lebih lanjut dalam rangka 

peningkatan keterampilan proses sains dan hasil belajar yang meliputi ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor dalam pembelajaran Biologi di SMP Negeri 5 

Surakarta. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran pada pokok bahasan Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan, 

Nutrien yang dibutuhkan tumbuhan dan fotosintesis dalam rangka untuk 

meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar yang meliputi ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor serta memberikan alternatif dalam memilih 

sistem pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.  

 

  



C. SARAN 

1. Kepada Siswa 

a. Siswa hendaknya mengembangkan keterampilan proses sains 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. 

b. Siswa hendaknya terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui 

pengembangan keterampilan proses sains sehingga perolehan materi lebih 

bermakna dan tahan lama. 

c. Siswa hendaknya selalu mengembangkan kecakapan personal di dalam 

proses pembelajaran. 

2. Kepada Guru 

a. Guru hendaknya mempelajari dengan baik langkah-langkah pembelajaran 

berdasarkan strategi yang digunakan sehingga proses pembelajaran 

berjalan dengan baik. 

b. Guru hendaknya lebih memberikan arahan atau bimbingan kepada siswa 

dalam proses pembelajaran sehingga siswa mampu menemukan konsepnya 

sendiri. 

3. Kepada Peneliti Lain 

a. Perlu diadakan penelitian sejenis dengan cakupan materi lain yang lebih 

luas sehingga dapat diketahui sejauh mana penerapan strategi 

pembelajaran Guided Inquiry dapat meningkatkan kterampilan proses 

sains dan hasil belajar siswa. 

b. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis hendaknya 

memperhatikan langkah pembelajaran Guided Inquiry.  

 

 

 

 

 

 


