
IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBELAJARAN

INQUIRING MINDS WANT TO KNOW GUNA PENINGKATAN

AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS X-7

SMA NEGERI 5 SURAKARTA

Skripsi

Oleh:

Ika Lailatus Sangadah

K4307035

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012



IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBELAJARAN

INQUIRING MINDS WANT TO KNOW GUNA PENINGKATAN

AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS X-7

SMA NEGERI 5 SURAKARTA

Oleh:

Ika Lailatus Sangadah

K4307035

Skripsi

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana

Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi Jurusan Pendidikan Matematika

dan Ilmu Pengetahuan Alam

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012



ABSTRAK

Ika Lailatus Sangadah. Implementasi Strategi Pembelajaran Inquiring Minds
Want to Know guna Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Kelas X-7 SMA
Negeri 5 Surakarta. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Februari. 2012.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa
melalui implementasi strategi pembelajaran inquiring minds want to know kelas
X-7 SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2011/ 2012.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action
Research) yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap
yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah
siswa kelas X-7 SMA Negeri 5 Surakarta  tahun ajaran 2011/2012. Data penelitian
diperoleh melalui penyebaran angket, observasi, dan wawancara. Teknik analisis
data adalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Validasi data dengan
menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan pelaksanaan tindakan kelas
melalui implementasi strategi pembelajaran inquiring minds want to know dapat
meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas X-7 SMA Negeri 5 Surakarta.
Peningkatan ini dapat dilihat pada hasil angket, observasi dan wawancara.
Capaian rata-rata persentase angket indikator aktivitas belajar siswa prasiklus
sebesar 72,62%, capaian siklus I sebesar 78,07% dan siklus II sebesar 81,36%
(terjadi kenaikan sebesar 8,74%). Capaian rata-rata persentase hasil observasi
indikator aktivitas belajar siswa prasiklus sebesar 71,31%, capaian siklus I sebesar
71,40%, dan capaian rata-rata observasi indikator aktivitas belajar siswa pada
siklus II sebesar 79,01% (terjadi kenaikan sebesar 7,7%). Hasil wawancara
terhadap siswa menunjukkan bahwa implementasi strategi pembelajaran inquiring
minds want to know dapat menambah rasa ingin tahu siswa dengan mencari
sumber informasi baik melalui buku, internet, maupun sumber lain. Berdasarkan
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi pembelajaran
inquiring minds want to know dapat meningkatkan aktivitas belajar sebesar 7,7%
pada siswa kelas X-7 SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2011/ 2012 pada
pembelajaran Biologi.

Kata kunci :  Strategi Pembelajaran Inquiring Minds Want to Know, Aktivitas
Belajar Siswa



ABSTRACT

Ika Lailatus Sangadah. Implementation of Inquiring Minds Want to Know
Learning Strategy to Increase Student’s Learning Activities in Grade X-7
SMA Negeri 5 Surakarta. Thesis, Surakarta: Education and Teacher Training
Faculty. Surakarta Sebelas Maret University, February. 2012.

The purposes of this research was to increase students learning activities
through the implementation of inquiring minds want to know learning strategy in
students of Grade X-7 SMA Negeri 5 Surakarta School Years 2011/ 2012.

This research was a Classroom Action Research with 2 cycle of action.
Each cycle consisted of 4 phases there are planning, action, observation, and
reflection. Subject were students of Grade X-7 SMA Negeri 5 Surakarta School
Years 2011 / 2012. Reseach data obtained from the questionnaires, observations,
and interviews. Data analysis techniques was descriptive qualitative. Data
validation was used triangulation technique.

Result of the research proves that Classroom Action Research through
implementation learning strategy inquiring minds want to know can increase
students learning activities in Grade X-7 SMA Negeri 5 Surakarta School Years
2011/ 2012. Average achievment’s percentage of each indicator in students
learning activities questionnaires were pre cycle 72,62%, first cycle 78,07% and
second cycle 81,36% (increase 8,74%). Meanwhile average achievment’s
percentage of each indicator in students learning activities observation were pre
cycle was 71,31%, first cycle 71,40% and second cycle 79,01%  (increase 7,7%).
The result of interview with students indicates that implementation of inquiring
minds want to know learning strategy can increase student curiousity by search in
any information source. Based on that result gets to be concluded that learning
strategy purpose inquiring minds want to know can increase 7,7 % of students
learning activities in Grade X-7 SMA Negeri 5 Surakarta School Years 2011/
2012.

Keywords : Inquiring Minds Want to Know Learning Strategy, Students Learning
Activities



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran merupakan aspek utama dalam proses pendidikan karena

pengalaman belajar yang dihayati siswa selama pembelajaran akan sangat

berperan dalam pembentukan kemampuan yang selanjutnya akan menentukan

mutu pendidikan. Sebagaimana diketahui bahwa guru adalah pendidik yang

profesional dan ilmuwan yang memiliki kompetensi dituntut senantiasa

melakukan upaya-upaya inovatif dan inventif dalam bidang ilmu yang menjadi

tanggung jawabnya.

Belajar adalah suatu proses berbagai tindakan dan langkah untuk

merubah perilaku anak didik, dimana perubahan-perubahan tersebut dapat diamati

secara nyata. Perubahan perilaku yang diperoleh dari hasil belajar dapat berupa

informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, sikap dan kecakapan

motorik. Perubahan perilaku tersebut dapat dijadikan sebagai tujuan pembelajaran

melalui adanya proses pembelajaran berupa peningkatan aktivitas belajar siswa.

Inovasi pembelajaran yang berbasis pembelajaran aktif sekarang ini,

menuntut guru untuk lebih kreatif dalam mengajar dengan berbagai macam

metode agar pembelajaran yang berlangsung tidak monoton. Oleh sebab itu perlu

ada suatu upaya  untuk mengentaskan permasalahan pembelajaran yang ada dan

perlu dilakukan inovasi pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran

yang berorientasi ke arah aplikatif yang menjadikan  siswa sebagai pusat kegiatan

pembelajaran atau student centered learning. Dengan demikian, pelaksanaan

proses pembelajaran khususnya biologi perlu dilakukan pembaharuan, salah

satunya strategi pembelajaran yang digunakan dalam rangka mencari alternatif

bentuk strategi pembelajaran yang dianggap akan lebih efektif dari yang

sebelumnya.

Aktivitas belajar merupakan komponen yang harus ada dalam proses

pembelajaran, sehingga berperan terhadap perubahan perilaku siswa. Aktivitas

belajar terdiri dari visual activities, oral activities, listening activities, writing

activities, drawing activities, motor activities, mental activities, dan emotional



activities. Aktivitas belajar dapat berupa interaksi yang terjadi dalam proses

pembelajaran, baik yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik maupun

antar peserta didik. Beberapa hasil penelitian diantaranya yang dilakukan oleh

Yusuf (2006) menunjukkan bahwa aktivitas belajar yang rendah dapat

menghambat proses perubahan perilaku siswa, sedangkan aktivitas belajar yang

tinggi dapat membantu proses pencapaian perubahan perilaku siswa

Hasil observasi awal terhadap proses pembelajaran biologi kelas X-7

SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 menunjukkan bahwa aktivitas

belajar siswa dalam proses pembelajaran biologi masih rendah hal ini diketahui

saat kegiatan pembelajaran, dari 32 siswa hanya 2 siswa yang mau bertanya

mengenai materi yang belum dipahami dan terkadang tidak berhubungan dengan

materi, 10 siswa menjawab pertanyaan guru harus dengan ditunjuk, hampir semua

siswa mau mencatat penjelasan tambahan dari guru dengan diperintah,

kebanyakan siswa gaduh saat guru menjelaskan materi, saat diadakan diskusi

kebanyakan siswa malah bercanda selain itu juga siswa hanya mendapat

penjelasan dari guru secara terus menerus selama pelajaran berlangsung dengan

kata lain pembelajaran yang digunakan adalah teacher centered learning. Teacher

centered yang diterapkan pada kelas tersebut dirasa kurang cocok karena

menimbulkan hal-hal negatif dalam kegiatan pembelajaran seperti yang disebut

diatas. Dengan demikian, aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran yang

berlangsung dalam kelas tersebut masih rendah.

Setelah dilakukan observasi lanjut dalam kelas X-7 dengan 32 siswa

diketahui bahwa visual activities dalam hal membaca materi pelajaran sebesar

15,625 %, oral activities dalam hal mengajukan pertanyaan sebesar 6,25 %,,

listening activities dalam hal mendengarkan penjelasan guru sebesar 68,75 %,

writing activities dalam hal mencatat materi pelajaran sebesar 21,875 %, drawing

activities dalam hal menggambar sebesar 0%, motor activities dalam hal

melakukan percobaan sebesar 0%, mental activities dalam hal menanggapi

pertanyaan guru sebesar 31,25 %, dan emotional activities bersikap tenang sebesar

75 %. Dari data tersebut maka diketahui bahwa aktivitas belajar siswa masih

terdolong rendah, hal ini terlihat jelas dalam data hasil observasi lanjut tersebut.



Sebagai data observasi lainnya juga dilakukan wawancara dengan guru

mata pelajaran biologi yang bersangkutan, hasil wawancara menunjukkkan bahwa

aktivitas belajar siswa dalam kelas tersebut memang kurang. Guru menyatakan

bahwa siswanya belum mampu aktif secara mandiri tetapi harus menunggu

instruksi dari guru terlebih dahulu. Beberapa siswa yang aktif bertanya kadang

membuat guru agak sedikit marah karena tidak sesuai dengan apa yang sedang

dibahas dalam pelajaran. Sedangkan hasil wawancara yang diperoleh dari siswa

menunjukkan bahwa mereka tidak mencari sumber informasi lain kecuali dari

materi yang disampaikan guru dan lembar kerja siswa.

Strategi pembelajaran yang diterapkan pada kelas X-7 SMA N 5

Surakarta diakui guru masih konvensional dengan penggunaan metode ceramah

terus-menerus sehingga siswa keadaan siswa di kelas X-7 SMA N 5 Surakarta

selama proses pembelajaran berlangsung aktivitas belajar mereka tergolong

rendah. Penggunaan strategi pembelajaran seperti ini dalam kelas X-7 SMA N 5

Surakarta belum mampu menunjukkan aktivitas belajar siswa sehingga guru perlu

menggunakan strategi yang mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa tersebut.

Dengan demikian, akar masalah yang terdapat dalam kegiatan pembelajaran di

kelas X-7 SMA N 5 Surakarta adalah strategi pembelajaran karena kurang

menggali keterlibatan siswa sehingga aktivitas belajar siswa menjadi rendah.

Strategi pembelajaran yang baik seharusnya mampu membuat siswa

terlibat secara aktif. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran diawali dengan

adanya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap apa yang dipelajari. Rasa ingin tahu

siswa diwujudkan pada aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan dan

menyampaikan gagasannya sendiri sesuai dengan arahan guru.

Proses pembelajaran dikatakan berhasil jika tujuan yang dirumuskan

dapat dicapai, sehingga dalam kegiatan pembelajaran proses menjadi sangat

penting, salah satunya adalah aktivitas belajar siswa yang menjadi sasaran dari

tujuan pembelajaran. Adanya aktivitas belajar siswa yang tinggi akan

menunjukkan hasil berupa perilaku yang baik dalam proses pembelajaran dan hal

ini berbanding lurus dengan hasil belajar. Dari proses inilah siswa akan

mengalami sendiri, sehingga pada akhirnya siswa akan menemukan pemahaman



mereka masing-masing. Di dalam proses menemukan pemahaman tersebut siswa

tentunya dibantu dengan arahan dari guru. Salah satu pembelajaran yang dapat

digunakan adalah strategi pembelajaran inquiring minds want to know. Strategi

pembelajaran ini mengajak siswa untuk lebih aktif dan berpartisipasi dalam

kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan masalah yang ditemukan di kelas X-7 SMA Negeri 5

Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 maka diperlukan strategi pembelajaran untuk

meningkatkan aktivitas belajar siswa. Strategi pembelajaran inquiring minds want

to know muncul dari keinginan untuk memberi rasa senang kepada siswa dalam

menemukan sesuatu oleh mereka sendiri. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran

ini lebih banyak diterapkan, karena dengan petunjuk guru siswa akan bekerja

lebih terarah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat

dirumuskan judul penelitian yang dikhususkan pada mata pelajaran biologi

sebagai berikut:

“IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBELAJARAN INQUIRING

MINDS WANT TO KNOW GUNA PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR

SISWA KELAS X-7 SMA NEGERI 5 SURAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang menjadi

pokok penelitian yaitu : Apakah implementasi strategi pembelajaran inquiring

minds want to know dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas X-7 SMA

Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2011/ 2012?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa

melalui implementasi strategi pembelajaran inquiring minds want to know kelas

X-7 SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2011/ 2012.



D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

a. Bagi siswa

1. Memberikan dampak pada peningkatan aktivitas belajar siswa kelas X-7

SMA Negeri 5 Surakarta.

2. Meningkatkan aktivitas  belajar siswa kelas X-7 SMA Negeri 5 Surakarta

yang terdiri dari visual activities, oral activities, listening activities, writing

activities, drawing activities, motor activities, mental activities, dan

emotional activities

b. Bagi Guru

1. Menambah wawasan tentang metode inquiring minds want to know dalam

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan pada kelas X-7 SMA

Negeri 5 Surakarta.

2. Memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran Biologi

khususnya terkait dengan aktivitas belajar kelas X-7 SMA Negeri 5

Surakarta.

c. Bagi Institusi

Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu proses

pembelajaran yang mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas X-7

SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2011/ 2012.



BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi

strategi pembelajaran inquiring minds want to know mampu meningkatkan

aktivitas belajar sebesar 7,7% pada kelas X-7 SMA 5 Negeri Surakarta tahun

pelajaran 2011/2012.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai dasar referensi

bagi pengembangan penelitian tindakan kelas lebih lanjut dalam rangka

peningkatan aktivitas belajar siswa di SMA Negeri 5 Surakarta.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses

pembelajaran kompetensi dasar menyajikan ciri-ciri umum phylum dalam

kingdom protista, dan peranannya bagi kehidupan dalam rangka meningkatkan

aktivitas belajar serta memberikan alternatif dalam memilih strategi pembelajaran

untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa.

C. Saran

1. Kepada Siswa

a. Siswa hendaknya mengembangkan keterampilan dalam melakukan praktikum

sehingga sehingga motor activities lebih baik.

b. Siswa hendaknya menaati peraturan yang diterapkan sekolah maupun yang

telah disepakati bersama sehingga proses pembelajaran lebih kondusif.

c. Siswa hendaknya mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab sehingga

mampu meningkatkan mental activities agar lebih kondusif.



d. Siswa hendaknya mengembangkan kemampuan dalam menyampaikan

pendapat atau menanggapi pendapat dari siswa lain sehingga pembelajaran

berlangsung menarik dan menyenangkan.

2. Kepada Guru

a. Guru hendaknya mempelajari dengan baik langkah-langkah pembelajaran

sehingga mampu membagi waktu proses pembelajaran dengan baik.

b. Guru hendaknya lebih mempersiapkan alat-alat dan bahan yang akan

digunakan saat proses pembelajaran.

c. Guru hendaknya lebih tegas dalam mengarahkan siswa agar siswa tidak terlalu

lama dalam melaksanakan praktikum.

3. Kepada Peneliti Lain

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

sehingga dapat diketahui sejauh mana implementasi strategi pembelajaran

inquiring minds want to know dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa.

b. Bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lain hendaknya

memperhatikan penerapan tindakannya terkait dengan alokasi waktu mengajar

mengingat strategi pembelajaran inquiring minds want to know membutuhkan

waktu yang cukup lama.


