
1 
 

PENGARUH PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

INQUIRING MINDS WANT TO KNOW (IMWK) TERHADAP KETERAMPILAN 

PROSES SAINS DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X SEMESTER GENAP 

SMA NEGERI 2 KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

RIA FAJAR NURHASTUTI 

K4308112 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 

JULI 2012 



2 
 

 
 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 



4 
 

ABSTRACT 

 

Ria Fajar Nurhastuti. THE EFFECT OF INQUIRING MINDS WANT 

TO KNOW (IMWK) LEARNING STRATEGY TOWARD SCIENCE 

PROCESS SKILL AND LEARNING ACHIEVEMENT OF THE EVEN 

SEMESTER X GRADERS OF SMA NEGERI 2 KARANGANYAR IN THE 

SCHOOL YEAR OF 2011/2012. Thesis. Surakarta: Teacher Training and 

Education Faculty. Surakarta Sebelas Maret University. 2012. 

This research aims to find out the effect of the application of Inquiring 

Minds Want to Know (IMWK) learning strategy toward science process skill and 

learning achievement of the even semester X graders of SMA Negeri (Public 

Senior High School) 2 Karanganyar in the school year of 2011/2012. 

This study was included into a quasi-experiment with a quantitative 

approach. The research design that was used in this research was Posttest Only 

Control Group Design by applying the Inquiring Minds Want to Know (IMWK) 

in experiment group and the conventional learning in control group. The 

population of research was all X graders of SMA Negeri 2 Karanganyar in the 

school year of 2011/2012. The sampling technique that was used in this research 

was cluster random sampling, so that the X3 grade was obtained as the experiment 

group and X 4 as control group. Techniques of collecting data that were used in 

this research were multiple choice test, observation sheet essay test, and school 

document. The hypothesis testing used was t-test. 

From the result of research, it could be concluded that the Inquiring Minds 

Want to Know (IMWK) affected significantly the science process skill and 

biology learning achievement of the X graders of SMA Negeri 2 Karanganyar in 

cognitive and affective domains. 

 

 

Keywords: Inquiring Minds Want to Know (IMWK), Science Process Skill, 
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ABSTRAK 

 

Ria Fajar Nurhastuti PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN 

INQUIRING MINDS WANT TO KNOW (IMWK) TERHADAP KETERAMPILAN 

PROSES SAINS DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X SEMESTER GENAP 

SMA NEGERI 2 KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2011/2012. Sripsi. 

Surakarta:Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Juni. 2012. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi 

pembelajaran Inquiring Minds Want to Know (IMWK) terhadap keterampilan proses sains 

dan hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 2 Karanganyartahun pelajaran 

2011/2012. 

Penelitian ini termasuk dalam eksperimen semu dengan pendekatan kuantitatif.  

Desain penelitian adalah “Posttest Only Control Group Design dengan menerapkan 

strategi pembelajaran Inquiring Minds Want to Know (IMWK) pada kelompok 

eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelompok kontrol. Populasi penelitian 

adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling, sehingga 

diperoleh kelas X3 sebagai kelompok eksperimen dan X4 sebagai kelompok kontrol.  

Teknik pengumpulan data menggunakan tes pilihan ganda, tes essaydan lembar 

observasi, dan dokumen sekolah. Uji hipotesis menggunakan uji-t. 

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa strategi pembelajaran Inquiring Minds 

Want to Know (IMWK) berpengaruh nyata terhadap keterampilan proses sains dan hasil 

belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar baik pada ranah kognitif dan 

ranah afektif.  

 

 

 

Kata Kunci:   Inquiring Minds Want to Know (IMWK), Keterampilan Proses Sains, Hasil 

belajar Biologi, Ranah Kognitif, dan Ranah Afektif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbaikan mutu pendidikan di Indonesia selalu dilaksanakan dengan 

berbagai cara. Salah satu upaya yang ditempuh untuk meningkatkan mutu 

pendidikan adalah melalui peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Sekolah 

adalah bagian dari masyarakat yang merupakan tempat bagi pembinaan sumber 

daya manusia yang sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. Pendidikan 

di sekolah tidak dapat lepas dari kegiatan proses belajar mengajar yang meliputi 

seluruh aktifitas yang menyangkut pelaksaaan kegiatan belajar mengajar dan 

pemberian materi pelajaran agar siswa memperoleh pengetahuan yang bermanfaat 

bagi kehidupan.  

Belajar seharusnya menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Belajar merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang paling 

penting dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan diri. Melalui 

belajar seseorang dapat memahami sesuatu konsep yang baru, dan atau 

mengalami perubahan tingkah laku, sikap, dan ketrampilan. Belajar adalah proses 

berpikir, yang menekankan kepada proses mencari dan menemukan pengetahuan 

melalui interaksi antara individu dengan lingkungan (Sanjaya, 2006). 

Proses belajar menghasilkan perubahan tingkah laku yang meliputi aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor, ketiga ranah tersebut pada dasarnya berhubungan 

dengan penguasaan kumpulan pengetahuan. Proses yang dialami siswa untuk 

mendapatkan pengetahuan merupakan serangkaian proses sains. Pembelajaran 

yang selama ini terjadi merupakan pembelajaran yang berorientasi pada produk 

sehingga kurang mengembangkan Keterampilan Proses Sains (KPS) siswa, 

sehingga KPS siswa yang menjadi salah satu komponen dalam pembelajaran 

sering terabaikan (Oloruntegbe, 2010). 

 Pembelajaran sains di sekolah hendaknya dapat diciptakan dalam 

suasana atau iklim belajar yang menyenangkan, melibatkan semua siswa serta 

dapat membangkitkan minat, sikap, penampilan, dan kreativitas siswa dalam 
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menyampaikan ide atau gagasan sesuai dengan apa yang dipelajarinya. Oleh sebab 

itu, sekolah sebagai penyelenggara pendidikan harus mampu menjamin 

kesesuaian proses yang dilaksanakan dengan kebutuhan manusia dalam 

bermasyarakat dimasa kini dan masa mendatang.  

KPS merupakan keterampilan yang melibatkan segenap kemampuan 

siswa dalam memperoleh pengetahuan berdasarkan fenomena untuk disusun 

menjadi konsep. Kemampuan siswa yang dimaksud adalah kemampuan 

mengajukan pertanyaan, mengobservasi, menafsirkan dan meramalkan, 

merancang eksperimen, menerapkan konsep, dan mengkomunikasikan. 

Kemampuan mengkomunikasikan didukung oleh adanya interaksi  antar sesama 

siswa dalam kegiatan kelompok yang dilakukan. 

Sains merupakan suatu kebutuhan yang dicari manusia karena 

memberikan suatu cara berpikir sebagai suatu struktur pengetahuan yang utuh. 

Kompetensi umum sains untuk jenjang SMA adalah: 1) Mampu bersikap ilmiah, 

dengan penekanan pada sikap ingin tahu, bekerja sama, jujur, terbuka, kritis, teliti, 

tekun, hemat energi, dan peduli lingkungan, 2) Mampu menerjemahkan  perilaku 

alam, yang mencakup pola keteraturan di alam, konsep sebagai representasi 

realitas alam, hubungan antarkonsep dan kuantifikasinya, penerapan konsep, dan 

prinsip untuk menjelaskan fenomena alam, 3) Mampu memahami  proses 

pembentukan ilmu dan melakukan inkuiri ilmiah melalui pengujian dan penelitian 

ilmiah, dan 4)  Mampu memanfaatkan sains untuk menjelaskan prinsip sains pada 

produk teknologi, dan merancang/membuat produk teknologi sehari-hari dengan 

menerapkan prinsip sains, serta mampu  mengelola lingkungan secara bijaksana. 

Proses pelaksanaan belajar mengajar yang baik akan memudahkan siswa 

untuk memahami materi yang sedang diajarkan, dan untuk dapat mencapai tujuan 

pembelajaran sesuai dengan harapan maka salah satu upaya guru adalah dapat 

membawa siswa untuk belajar dalam suasana yang menyenangkan, karena dengan 

suasana tersebut diharapkan siswa tidak mudah bosan, salah satu cara yang dapat 

ditempuh guru adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan dan bagaimana supaya siswa dapat 

membangun pengetahuannya sendiri. 
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Biologi adalah salah satu bagian dari  Ilmu sains yang mempunyai  

pengaruh dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Biologi lebih 

menekankan kegiatan belajar mengajar, mengembangkan konsep dan 

keterampilan proses siswa dengan berbagai strategi belajar mengajar yang sesuai 

dengan bahan kajian yang diajarkan. Proses pembelajaran di sekolah saat ini, guru 

harus memberikan kesempatan yang maksimal kepada siswa untuk dapat 

meningkatkan kreativitas yang dimiliki. Supaya pembelajaran biologi menarik, 

sangat diperlukan strategi pembelajaran yang tepat yang dapat melibatkan siswa 

seoptimal mungkin baik secara intelektual maupun emosional, karena pengajaran 

biologi menekankan pada keterampilan proses. Biologi  bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip 

saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan biologi diharapkan 

dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam 

sekitarnya. 

Setiap kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan dua pelaku aktif, 

yaitu guru dan siswa. Guru sebagai pengajar merupakan pencipta kondisi belajar 

siswa yang didesain secara sengaja, sistematis dan berkesinambungan. Sedangkan 

siswa sebagai subjek pembelajaran merupakan pihak yang menikmati kondisi 

belajar yang diciptakan guru (Fathurrohman dan Sutikno,2007 ). 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang selalu melibatkan 

siswa atau biasa disebut dengan pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah 

suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif, 

dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide, 

memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang mereka pelajari kedalam 

suatu kehidupan yang nyata. Keaktifan siswa diharapkan mampu menunjang hasil 

belajar siswa secara maksimal (Zaini, Munthe & Aryani, 2008).   

Sekilas tentang keadaan siswa SMA Negeri 2 Karanganyar dalam 

kegiatan pembelajaran biologi adalah sebagai berikut: 1) Suasana saat proses 

belajar mengajar kurang kondusif, 2) Banyak siswa yang pasif saat pembelajaran 

berlangsung, 3) Pendekatam pembelajaran yang digunakan masih berpusat pada 

guru, 4) Keaktifan siswa yang sangat kurang pada saat pembelajaran berlangsung, 
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5) Hasil belajar yang masih jauh dari harapan (tujuan pembelajaran). Menurut  

penelitian Trianasari Evi mendapatkan hasil bahwa ada pengaruh penggunaan 

srategi pembelajaran Inquiring Minds Want to Know (IMWK) terhadap hasil 

belajar biologi pada siswa kelas VII A SMP Negeri1 Teras Tahun Pelajaran 

2009/2010. 

Pembelajaran dengan menggunakan srategi Inquiring Minds Want to 

Know (IMWK) bertujuan untuk merangsang rasa ingin tahu peserta didik dengan 

mendorong spekulasi mengenai topik atau persoalan. Para peserta didik lebih 

mungkin menyimpan pengetahuan tentang materi pelajaran yang tidak tercakup 

sebelumnya jika mereka terlibat sejak awal dalam sebuah pengalaman pengajaran 

kelas penuh (Silberman, 2007: 104). 

Berdasarkan uraian diatas, untuk memaksimalkan perolehan  

keterampilan proses sains dan hasil belajar pada siswa  maka diperlukan upaya 

atau strategi dalam proses pembelajaran,  sehingga peneliti mengambil judul: 

“PENGARUH PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN INQUIRING 

MIND WANTS TO KNOW (IMWK) TERHADAP KETERAMPILAN 

PROSES SAINS DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X SEMESTER 

GENAP SMA NEGERI 2 KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 

2011/2012” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran biologi masih terpusat pada guru seperti menggunakan 

metode ceramah, dan pemberian tugas. 

2. Sistem belajaran yang kurang bervariasi, sehingga belum dapat memunculkan 

keaktivan siswa di dalam kelas. 

3. Kurangnya interaksi antara siswa dengan guru saat proses pembelajaran 

mengakibatkan hasil belajar biologi yang dicapai kurang optimal. 

4. Keterampilan proses sains siswa yang masih rendah. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan strategi pembelajaran Inquiring Minds 

Want to Know (IMWK) terhadap keterampilan proses sains siswa kelas X 

semester genap  SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012? 

2. Apakah terdapat pengaruh penerapan strategi pembelajaran Inquiring Minds 

Want to Know (IMWK) terhadap hasil belajar ranah kognitif dan afektif  siswa 

kelas X semester genap  SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 

2011/2012? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah untuk mengetahui: 

1. Adanya pengaruh penerapan strategi pembelajaran Inquiring Minds Want to 

Know (IMWK) terhadap Keterampilan Proses Sains siswa kelas X semester 

genap  SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Adanya pengaruh penerapan strategi pembelajaran Inquiring Minds Want to 

Know (IMWK) terhadap hasil belajar ranah kognitif dan afektif siswa kelas X 

semester genap  SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:  

1. Bagi Siswa 

a. Membangkitkan keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran 

biologi. 

b. Meningkatkan hasil belajar ranah kognitif dan afektif dalam pembelajaran 

biologi. 

c. Membantu siswa untuk dapat mengaitkan dan menerapkan ilmu biologi 

 yang diperoleh di kelas dengan kehidupan sehari-hari. 

d. Memberikan suasana baru yang lebih kondusif dan variatif dalam 

 pembelajaran biologi sehingga siswa lebih berpartisipasi dalam kegiatan 

 belajar mengajar. 
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2. Bagi Guru 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan 

 keterampilan proses sains siswa melalui penerapan strategi pembelajaran 

Inquiring Minds Want to Know (IMWK). 

b. Menambah wawasan tentang strategi pembelajaran yang efektif dalam 

 mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

c. Memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran 

 biologi khususnya terkait dengan keterampilan proses sains siswa dan 

hasil belajar. 

3. Bagi Institusi 

Memberikan masukan dan saran dalam upaya mengembangkan suatu 

proses pembelajaran yang dapat mengetahui pengaruh keterampilan proses sains, 

hasil belajar ranah kognitif, dan afektif siswa kelas X Semester Genap SMA 

Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2011/ 2012. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh strategi pembelajaran 

Inquiring Minds Want to Know (IMWK) terhadap keterampilan proses sains dan 

hasil belajar biologi dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Strategi pembelajaran Inquiring Minds Want to Know (IMWK) berpengaruh 

terhadap keterampilan proses sains siswa kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar 

tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Strategi pembelajaran Inquiring Minds Want to Know (IMWK)  berpengaruh 

terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif dan afektif tahun pelajaran 

2011/2012. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

referensi pada penelitian sejenis mengenai strategi pembelajaran Inquiring 

Minds Want to Know (IMWK), keterampilan proses sain, dan hasil belajar 

biologi. 

3. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

memberi pembelajaran biologi yaitu dengan menerapkan strategi pembelajaran 

Inquiring Minds Want to Know (IMWK) yang dapat membangkitkan motivasi 

siswa sehingga mampu mengoptimalkan Keterampilan proses sains dan hasil 

belajar ranah kognitif dan ranah afektif.   

C. Saran 

1. Guru 

a. Guru mata belajaran Biologi diharapkan mampu menerapkan pembelajaran 

dengan menggunakn strategi pembelajaran Inquiring Minds Want to Know 
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(IMWK) untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar 

biologi. 

b. Guru mata pelajaran biologi hendaknya lebih mengerti karakter dari setiap 

siswa agar pembelajaran lebih dapat diterima siswa sehingga dapat 

meningkatkan partisipasi aktif dan hasil belajar biologi siswa.  

c. Guru mata pelajaran biologi hendaknya mampu menciptakan suatu 

pembelajaran yang menyenangkan, dan dapat menumbuhkan peran aktif 

siswa dalam pembelajaran agar keterampilan proses sains dan hasil belajar 

dapat ditingkatkan secara optimal. 

 

2. Peneliti 

Penelitian ini sangat terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu 

diadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai penerapan strategi pembelajaran 

Inquiring Minds Want to Know (IMWK), keterampilan proses sains dan hasil 

belajar.   

 

 


