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ABSTRAK 

 

Valent Sari Danisa. K4308123. PENGARUH MODEL GUIDED INQUIRY 

DISERTAI FISHBONE DIAGRAM TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR 

KRITIS DAN HASIL BELAJAR PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI. Skripsi. 

Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juli. 

2012. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh model guided 

inquiry disertai fishbone diagram terhadap kemampuan berpikir kritis pada 

pembelajaran biologi siswa kelas X SMA Negeri 1 Ngemplak tahun pelajaran 

2011/2012, dan 2) pengaruh model guided inquiry disertai fishbone diagram 

terhadap hasil belajar pada pembelajaran biologi siswa kelas X SMA Negeri 1 

Ngemplak tahun pelajaran 2011/2012. 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment atau eksperimen semu. 

Desain penelitian adalah posttest only control design dengan menggunakan model 

guided inquiry disertai fishbone diagram pada kelas eksperimen dan model 

konvensional pada kelas kontrol. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Ngemplak tahun pelajaran 2011/2012. Teknik pengambilan 

sampel dilakukan secara cluster random sampling. Sampel penelitian ini terdapat dua 

kelas, yaitu kelas X.1 sebagai kelas eksperimen dan kelas X.2 sebagai kelas kontrol. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes, angket, observasi, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan uji t (t-test) untuk menguji 

hipotesis. Hasil uji hipotesis pengaruh model guided inquiry disertai fishbone 

diagram terhadap kemampuan berpikir kritis diperoleh nilai sig sebesar 0,000, dan 

uji hipotesis pengaruh model guided inquiry disertai fishbone diagram terhadap hasil 

belajar meliputi ranah kognitif diperoleh nilai sig sebesar 0,000, ranah psikomotorik 

diperoleh nilai sig sebesar 0,000 melalui metode observasi dan 0,001 melalui metode 

angket, ranah afektif diperoleh nilai sig sebesar sebesar 0,000 melalui metode 

observasi dan 0,000 melalui metode angket. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) ada pengaruh model guided 

inquiry disertai fishbone diagram terhadap kemampuan berpikir kritis pada 

pembelajaran biologi siswa kelas X SMA Negeri 1 Ngemplak tahun pelajaran 

2011/2012, dan 2) ada pengaruh model guided inquiry disertai fishbone diagram 

terhadap hasil belajar pada pembelajaran biologi siswa kelas X SMA Negeri 1 

Ngemplak tahun pelajaran 2011/2012. 

 

Kata kunci: Guided Inquiry, Fishbone Diagram, Kemampuan Berpikir Kritis, Hasil  

Belajar 
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ABSTRACT 

 

Valent Sari Danisa. K4308123. THE INFLUENCE OF GUIDED INQUIRY 

MODELS WITH FISHBONE DIAGRAM TOWARDS OF CRITICAL 

THINKING SKILLS AND LEARNING ACHIEVEMENT OF BIOLOGY 

LEARNING. Skripsi. Surakarta: Biology Education, Faculty Teacher Training and 

Education. Sebelas Maret University. Surakarta. July. 2012. 

 

The purpose of this research is to ascertain: 1) the influence of guided 

inquiry models with fishbone diagram toward critical thinking skills of biology 

learning of 10
th

 grade students at SMA Negeri 1 Ngemplak in academic year 

2011/2012, and 2) the influence of guided inquiry models with fishbone diagram 

toward learning achievement of biology learning of 10
th

 grade students at SMA 

Negeri 1 Ngemplak in academic year 2011/2012. 

The research was quasi experiment research using quantitative approach. 

The research was designed using posttest only control design. Experimental group 

applied guided inquiry models with fishbone diagram. Control group applied 

conventional learning models specifically models of speech varies and experiment 

with a simple summary. The populations of this research were all of 10
th

 degree 

students at SMA Negeri 1 Ngemplak in academic year 2011/2012.  The sample of this 

research was established by cluster random sampling. The samples of this research 

were the students of 10
th

1 as experiment group and 10
th

2 as control group. The data 

was collected using document, test, observation method, and questionnaire. The 

hypotheses analyzed by t-test with help of SPSS 16. The hypothesis result of the 

influence guided inquiry models with fishbone diagram toward critical thinking skill 

results significant value that is 0,000 and the hypothesis result of the influence 

guided inquiry models with fishbone diagram toward learning achievement cover 

cognitive domain results significant value that is 0,000, psychomotor domain results 

significant value that is 0,000 by observation method and 0,001 by questionnaire, 

affective domain results significant value that is 0,000 by observation method and 

0,000 by questionnaire. 

The research concluded that: 1) the influence of guided inquiry models with 

fishbone diagram had significant effect toward critical thinking skills of biology 

learning of 10
th

 grade students at SMA Negeri 1 Ngemplak in academic year 

2011/2012, and 2) the influence of guided inquiry models with fishbone diagram had 

significant effect toward learning achievement of biology learning of 10
th

 grade 

students at SMA Negeri 1 Ngemplak in academic year 2011/2012. 

  

Keywords: Guided Inquiry, Fishbone Diagram, Critical Thinking Skill, Learning  

Achievement 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju akan 

membawa perubahan hampir di semua bidang kehidupan. Perubahan tersebut akan 

membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin erat, sehingga 

diperlukan sumber daya manusia berkualitas terutama yang memiliki kemampuan 

berpikir tingkat tinggi, seperti kemampuan berpikir kritis. Individu yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis dapat lebih mengoptimalkan hasil belajar yang dimiliki, 

akan dapat mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum, 

serta mampu merancang dan mengarungi kehidupan pada masa yang akan datang 

yang penuh tantangan, dan persaingan. Hal tersebut didukung oleh pendapat Liliasari 

(2011) menyatakan bahwa adanya tuntutan era globalisasi yang semakin maju dan 

kompleks, proses pendidikan  sains  harus  mempersiapkan  peserta  didik  yang  

berkualitas  yaitu peserta  didik  yang  sadar  sains  (scientific  literacy),  memiliki  

nilai,  sikap  dan keterampilan  berpikir  tingkat  tinggi  (higher  order  thinking  

skills)  sehingga  akan muncul  sumber  daya  manusia  yang    dapat    berpikir    

kritis,    berpikir    kreatif,  membuat  keputusan,  dan memecahkan  masalah. 

Kemampuan berpikir kritis merupakan pemikiran yang bersifat selalu ingin 

tahu terhadap informasi yang ada untuk mencapai suatu pemahaman yang mendalam. 

Kemampuan berpikir kritis menurut Facione (2011:9) meliputi interpretation, 

analysis, inferensi, evaluation, explanation, dan self-regulation. Aspek interpretation 

siswa mampu mengelompokkan permasalahan yang diterima sehingga mempunyai 

arti dan bermakna jelas. Aspek analysis siswa mampu menguji ide-ide dan 

mengenali alasan serta pernyataan. Aspek inferensi siswa mampu membuat suatu 

kesimpulan dalam pemecahan masalah. Aspek evaluation siswa mampu menilai 

pernyataan atau pendapat yang diterima baik dari diri sendiri maupun orang lain. 

Aspek explanation siswa mampu menjelaskan pernyataan maupun pendapat yang 

telah diungkapkan untuk menjadi sebuah pendapat yang kuat. Aspek self-regulation 

siswa dapat mengatur keberadaan dirinya dalam menghadapi pemecahan masalah. 
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Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti 

proses pembelajaran. Perubahan hasil belajar dapat ditandai dengan perubahan 

kemampuan berpikir dan tingkat penguasaan terhadap materi yang diberikan. Hasil 

belajar terbagi menjadi tiga ranah yaitu ranah kognitif (cognitive domain), afektif 

(affective domain) dan psikomotorik (psychomotor domain). Ranah kognitif 

berorientasi kepada kemampuan berpikir yang dibagi dalam enam tingkatan menurut 

sistem klasifikasi Bloom yaitu mengingat (C1), memahami (C2), mengaplikasikan 

(C3), menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6). Ranah afektif 

adalah ranah yang berkaitan dengan sikap, minat, perhatian, emosi, penghargaan, 

proses internalisasi, dan pembentuk karakteristik diri. Ranah psikomotorik berkenaan 

dengan keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu.  

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 

Ngemplak, memperlihatkan proses pembelajaran kurang memberdayakan siswa, 

sehingga pembelajaran bersifat transfer of knowledge. Siswa kurang berkembang 

secara mandiri melalui penemuan dalam proses berpikirnya maupun dalam 

memecahkan masalah, sehingga siswa kurang mampu mengembangkan potensi 

siswa yaitu kemampuan berpikir diantaranya kemampuan berpikir kritis. Siswa yang 

cenderung pasif dan penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat akan 

mengakibatkan siswa kurang optimal dalam mengembangkan kemampuan berpikir 

kritisnya. Sehingga ketika siswa dihadapkan dalam suatu permasalahan, siswa akan 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya. Selain itu, rendahnya kemampuan 

berpikir kritis terlihat dalam perilaku siswa yaitu rasa ingin tahu dalam mencari 

informasi masih rendah. Hal ini terbukti dari aktivitas siswa di kelas terbatas pada 

mendengarkan ceramah, menghafalkan materi, mencatat materi, mengerjakan soal-

soal latihan, dan metode eksperimen jarang dilakukan, sehingga pemahaman siswa 

terhadap suatu materi kurang optimal. 

Permasalahan lain terdapat dalam pembelajaran biologi yaitu siswa kurang 

sistematis dalam proses berpikir dan masih kesulitan dalam pengorganisasian materi 

terlihat pada catatan materi siswa yang kurang sistematis mengakibatkan kurang 

optimalnya tingkat pemahaman siswa terhadap materi biologi yang diajarkan. 

Kemampuan berpikir siswa kurang optimal khususnya kemampuan berpikir kritis 
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siswa dalam kegiatan pembelajaran, dimana siswa masih kesulitan dalam menjawab 

soal-soal analisis (C4), evaluasi (C5), dan mencipta (C6). Sebagian besar nilai 

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

yaitu kurang dari 70, sehingga perlu dilakukan remidi agar nilai siswa menjadi lebih 

baik, hal tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih rendah. 

Salah satu alternatif solusi untuk menangani permasalahan di atas adalah 

dengan penggunaan model pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa. Model pembelajaran yang diterapkan tersebut adalah model guided 

inquiry. Model pembelajaran guided inquiry sejalan dengan teori konstruktivisme 

dimana siswa menemukan sendiri pengetahuan dengan bimbingan guru. Model 

guided inquiry menekankan pada keterampilan proses sains, yang menempatkan 

siswa sebagai pusat dalam pembelajaran (student centered learning), dan melibatkan 

siswa secara aktif dalam kegiatan intelektual melalui percobaan maupun eksperimen, 

sehingga memungkinkan melatih siswa untuk berpikir kritis. Callahan, Clark, dan 

Kellough (1992:293-294) menyatakan bahwa pembelajaran inkuiri adalah salah satu 

higher level mental yang mengarahkan siswa pada penemuan konsep secara mandiri 

dan membantu siswa dalam pengembangan keterampilan. Model guided inquiry 

dengan sintaks pembelajaran yaitu merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, 

merancang percobaan, melakukan percobaan, pengumpulan dan analisis data, dan 

membuat kesimpulan, dengan bimbingan guru dapat membantu siswa 

mengembangkan kompetensi penyelidikan dan pengetahuan subyek, membantu 

mengembangkan motivasi, tanggung jawab, kognitif, pemecahan masalah, 

pemahaman keterampilan. 

Penerapan model guided inquiry dipadukan dengan teknik fishbone diagram 

sangat efektif untuk mengkonstruksi pengetahuan siswa melalui kegiatan penemuan. 

Kegiatan tersebut mengkondisikan siswa menggunakan pemikiran secara 

menyeluruh untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ditemui dan 

mengkonstruk konsep-konsep secara mandiri dengan bimbingan guru. Siswa akan 

menghasilkan penemuan sendiri secara aktif melalui eksperimen dan kegiatan 

brainstorming, dan diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis, 

sekaligus mengoptimalkan hasil belajar siswa. 
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Bertolak dari latar belakang tersebut serta dalam rangka meningkatkan 

kualitas pembelajaran sekaligus sebagai solusi terhadap permasalahan pembelajaran 

biologi di SMA Negeri 1 Ngemplak, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Model Guided Inquiry disertai Fishbone Diagram terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis dan Hasil Belajar pada Pembelajaran Biologi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah 

diuraikan maka permasalahan umum dalam penelitian ini bagaimana pengaruh model 

guided inquiry disertai fishbone diagram terhadap kemampuan berpikir kritis dan 

hasil belajar pada pembelajaran biologi siswa kelas X SMA Negeri 1 Ngemplak 

tahun pelajaran 2011/2012. Permasalahan umum tersebut dapat dirinci sebagai 

berikut:  

1. Apakah ada pengaruh model guided inquiry disertai fishbone diagram terhadap 

kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran biologi siswa kelas X SMA Negeri 

1 Ngemplak tahun pelajaran 2011/2012? 

2. Apakah ada pengaruh model guided inquiry disertai fishbone diagram terhadap 

hasil belajar pada pembelajaran biologi siswa kelas X SMA Negeri 1 Ngemplak 

tahun pelajaran 2011/2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh 

model guided inquiry disertai fishbone diagram terhadap kemampuan berpikir kritis 

dan hasil belajar pada pembelajaran biologi siswa kelas X SMA Negeri 1 Ngemplak 

tahun pelajaran 2011/2012. Secara khusus tujuan penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui:  

1. Pengaruh model guided inquiry disertai fishbone diagram terhadap kemampuan 

berpikir kritis pada pembelajaran biologi siswa kelas X SMA Negeri 1 Ngemplak 

tahun pelajaran 2011/2012. 
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2. Pengaruh model guided inquiry disertai fishbone diagram terhadap hasil belajar 

pada pembelajaran biologi siswa kelas X SMA Negeri 1 Ngemplak tahun 

pelajaran 2011/2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi Siswa 

a) Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. 

b) Memberikan suasana belajar yang lebih kondusif dan variatif. 

c) Mengajarkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok, 

memecahkan masalah bersama, berpendapat dan bertanggung jawab. 

2. Bagi Guru 

a) Memberikan masukan kepada guru dalam pemilihan model pembelajaran agar 

pembelajaran lebih berpusat pada siswa (student centered). 

b) Membangkitkan motivasi guru dalam meningkatkan kualitas kinerja dalam 

pembelajaran.  

3. Bagi Institusi 

Memberikan masukan dalam upaya mengembangkan proses 

pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar siswa sehingga meningkatkan sumber daya pendidikan untuk 

menghasilkan lulusan yang berkualitas. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh model guided inquiry disertai 

fishbone diagram terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar biologi dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh model guided inquiry disertai fishbone diagram terhadap 

kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran biologi siswa kelas X SMA Negeri 

1 Ngemplak tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Ada pengaruh model guided inquiry disertai fishbone diagram terhadap hasil 

belajar pada pembelajaran biologi siswa kelas X SMA Negeri 1 Ngemplak tahun 

pelajaran 2011/2012. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian secara teoritis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

referensi pada penelitian sejenis mengenai model pembelajaran guided inquiry 

disertai fishbone diagram dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

hasil belajar siswa. 

2. Implikasi Praktis 

a. Siswa 

Hasil penelitian secara praktis dapat digunakan siswa sebagai suatu 

pengalaman nyata, karena konsep materi yang didapatkan melalui proses 

penemuan siswa secara mandiri dan keterlibatan siswa secara aktif baik secara 

fisik maupun mental dalam proses pembelajaran, sehingga akan daya ingat 

siswa terhadap materi lebih lama dan penguasaan konsep siswa lebih kuat. 

b. Guru 

Hasil penelitian secara praktis dapat digunakan sebagai pertimbangan 

bagi guru dalam memberikan pembelajaran biologi yaitu dengan 

membangkitkan kemampuan berpikir siswa serta menerapkan model 
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pembelajaran yang melibatkan peran aktif siswa sehingga dapat 

mengoptimalkan kemampuan berpikir siswa terutama kemampuan berpikir 

kritis siswa dan pencapaian hasil belajar yang meliputi ranah kognitif, ranah 

psikomotor, dan ranah afektif. 

c. Institusi 

Hasil penelitian secara praktis dapat digunakan sebagai pertimbangan 

bagi institusi sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar siswa, dan pada akhirnya mampu meningkatkan sumber daya 

pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

 

C. SARAN 

1. Guru 

a. Guru disarankan menggunakan model guided inquiry disertai fishbone diagram 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa terutama kemampuan berpikir 

kritis terhadap pelajaran biologi sehingga hasil belajar dapat tercapai secara 

optimal. 

b. Guru disarankan menjelaskan dengan tepat tahapan model guided inquiry 

disertai fishbone diagram, khususnya kegiatan guru dan kegiatan siswa pada 

setiap tahap pembelajaran agar setiap ahapan dapat berjalan dengan baik. 

c. Guru dalam menggunakan model guided inquiry disertai fishbone diagram 

disarankan menyiapkan pembelajaran lebih awal sehingga alokasi waktu dapat 

berjalan dengan baik. 

2. Institusi 

a. Perlu adanya perhatian dan pengawasan dalam pelaksanaan pembelajaran 

model guided inquiry disertai fishbone diagram, sehingga mampu 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa sekaligus 

mampu meningkatkan sumber daya tenaga pengajar untuk menghasilkan 

lulusan yang berkualitas. 

b. Sekolah  disarankan meningkatkan sumber daya pendidikan sehingga 

menghasilkan output yang berkualitas, dan dapat meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia. 
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c. Sekolah disarankan dapat melakukan pengembangan kurikulum sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

3. Peneliti Lain 

Penelitian ini sangat terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu 

diadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai penerapan model guided inquiry 

disertai fishbone diagram dalam ruang lingkup yang lebih luas serta faktor-faktor 

lain yang turut berpengaruh terhadap pembelajaran. 

 


