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ABSTRACT 

 

Sri Wulanningsih. THE INFLUENCE OF GUIDED INQUIRY LEARNING 

MODEL TOWARD SCIENCE PROCESS SKILLS VIEWED FROM STUDENT’S 

ACADEMIC ABILITY OF SMA NEGERI 5 SURAKARTA . Thesis, Surakarta : 

Biology Education, Faculty Teacher Training and Education, Universitas Sebelas Maret, 

Surakarta, June 2012. 

The purposes of this research were to ascertain: 1) the influence of Guided 

Inquiry learning model toward science process skills, 2) the influence of academic ability 

toward science process skills, 3) the interaction between Guided Inquiry learning model 

and academic ability toward science process skills. 

The research was quasi experiment research. The research was designed using 

posttest only control group design by using the experimental classes (application of 

Guided Inquiry learning model) and control classes (conventional learning. The 

populations of this research were all of 10th degree students at SMA Negeri 5 Surakarta 

in academic year 2011/2012.  The samples of this research were the students of X-4 as 

experiment group and X-2 as control group. The sample of this research was established 

by cluster random sampling. The data was collected essay test, observation form, and 

document. The hypotheses analyzed by Two-Way Anava. 

The research concluded that 1) application of Guided Inquiry learning model had 

significant effect toward science process skill, 2) the academic ability didn’t has 

significant effect toward science process skill, 3) there was interaction between Guided 

Inquiry learning model and academic ability toward science process skills. 

 

Keywords: Guided Inquiry, Science Process Skills, Academic Ability. 
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ABSTRAK 

 

 

Sri Wulanningsih. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI 

TERBIMBING TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS DITINJAU 

DARI KEMAMPUAN AKADEMIK SISWA SMA NEGERI 5 SURAKARTA. 

Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. Juni 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh penerapan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap keterampilan proses sains, 2) pengaruh 

kemampuan akademik terhadap keterampilan proses sains, 3) ada tidaknya interaksi 

antara model pembelajaran inkuiri terbimbing dan kemampuan akademik siswa terhadap 

keterampilan proses sains. 

Penelitian ini termasuk dalam eksperimen semu dengan pendekatan kuantitatif.  

Desain penelitian yang digunakan adalah posttest only control group design dengan 

menggunakan kelas eksperimen (penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing) dan 

kelas kontrol (pembelajaran konvensional).  Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas X SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012.  Sampel penelitian ini 

adalah kelas X4 sebagai kelompok eksperimen dan kelas X2 sebagai kelompok kontrol. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan tes uraian, lembar observasi, dan dokumen sekolah. Uji 

hipotesis menggunakan Anava Dua Jalan. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) model pembelajaran inkuiri terbimbing 

berpengaruh nyata terhadap keterampilan proses, 2) kemampuan akademik tidak 

berpengaruh terhadap keterampilan proses sains, 3) terdapat interaksi antara model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dan kemampuan akademik siswa terhadap keterampilan 

proses sains. 

 

Kata Kunci: inkuiri terbimbing, keterampilan proses sains, kemampuan akademik 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Biologi sebagai bagian dari sains terdiri dari tiga komponen dasar yang 

tidak terpisahkan yaitu, biologi sebagai produk, proses, dan sikap. Biologi sebagai 

produk diartikan biologi sebagai tubuh pengetahuan yang teroganisir terdiri dari 

fakta, konsep, hukum, teori, dan generalisasi. Biologi sebagai proses diartikan 

sebagai proses berpikir, bagaimana siswa menemukan dan mengembangkan 

sendiri apa yang sedang mereka pelajari. Biologi sebagai sikap diartikan sebagai 

sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh siswa seperti obyektif dan jujur saat 

mengumpulkan dan menganalisa data. 

Pembelajaran biologi saat ini umumnya lebih terorientasi pada aspek 

produk sains dan kurang mengembangkan proses sains. Pembelajaran biologi 

yang terorientasi pada produk cenderung bersifat teoretis, hanya sekedar 

mentransfer pengetahuan kepada siswa. Selain itu, pembelajaran biologi yang 

berorientasi produk berpusat pada guru, guru menjadi sumber pengetahuan dan 

informasi utama bagi siswa yang menyebabkan tidak diperolehnya pengalaman 

untuk menemukan sendiri konsep secara utuh oleh siswa. Siswa jarang diberi 

kesempatan untuk menemukan konsep dan fakta melalui pecobaan atau 

eksperimen di laboratorium. Akibatnya, siswa bersifat pasif dalam proses 

pembelajaran. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan 

bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan 

sendiri. KPS (Keterampilan Proses Sains) dapat memfasilitasi siswa untuk 

mencapai pembelajaran sains. Keterampilan proses sains mendorong siswa untuk 

menemukan sendiri fakta, konsep pengetahuan serta menumbuhkembangkan 

sikap dan nilai yang dituntut. 

Permasalahan lain yang ditemukan adalah pembelajaran biologi yang 

selama ini dilakukan hanya memberikan kesempatan siswa berkemampuan 

akademik tinggi memperoleh prestasi yang memuaskan, sedangkan siswa dengan 

kemampuan akademik rendah tertinggal prestasinya. Sehingga perlu upaya 
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memperkecil kesenjangan prestasi belajar antara siswa berkemampuan akademik 

tinggi dan siswa berkemampuan akademik rendah. Siswa berkemampuan 

akademik rendah prestasi belajarnya dapat mendekati siswa berkemampuan 

akademik tinggi  jika memperoleh scaffolding dari guru dan teman sebayanya. 

Piaget dan Vigotsky (dalam Ibrahim, 2002), menekankan hakikat sosial dari 

belajar, yaitu menggunakan kelompok belajar dengan anggota yang berbeda-beda 

kemampuannya. Siswa belajar melalui interaksi dengan teman sebaya yang lebih 

mampu dalam kelompok belajar. Siswa secara bertahap memperoleh keahlian 

dalam interaksinya dengan ahli, yaitu guru atau teman sebaya yang lebih tahu. 

Pemilihan model pembelajaran sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan dalam pembelajaran. Apabila model pembelajaran yang digunakan 

melibatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran maka akan mampu 

meningkatkan keterampilan proses sains pada siswa. Model pembelajaran yang 

digunakan diharapkan mampu mengembangkan penguasaan keterampilan proses 

sains siswa baik pada siswa berkemampuan akademik tinggi, sedang, dan rendah 

sehingga siswa yang berkemampuan akademik sedang dan rendah prestasinya 

dapat mendekati siswa yang berkemampuan akademik tinggi. Alternatif yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran biologi 

adalah dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan pembelajaran yang 

terpusat pada siswa. Piaget (dalam Mulyasa,  2006: 108) mengemukakan bahwa 

model inkuiri merupakan model yang mempersiapkan peserta didik pada situasi 

untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, 

ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari 

jawabannya sendiri. Pemilihan model inkuiri terbimbing dari sekian level inkuiri 

dikarenakan pada jenjang SMA terdapat keterbatasan waktu belajar. Inkuiri 

terbimbing lebih tepat diterapkan pada siswa SMA walaupun tingkat 

perkembangan intelektual siswa SMA sudah mencapai tingkat formal, dimana 

siswa sudah mampu berpikir logis dan dapat menggunakan penalaran ilmiah. 

Langkah-langkah model pembelajaran inkuiri terbimbing adalah dengan 

observasi, perumusan masalah, perumusan hipotesis, siswa mencari informasi, 
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data, fakta yang diperlukan, dan menarik kesimpulan jawaban. Model 

pembelajaran inkuiri terbimbing sangat sesuai untuk mengembangkan 

keterampilan proses sains siswa karena keterampilan proses sains berkaitan 

dengan keterampilan-keterampilan yang dipelajari siswa untuk melakukan sebuah 

penyelidikan seperti mengamati, merumuskan permasalahan, hipotesis, 

merencanakan percobaan, melaksanakan percobaan, mengumpulkan data, dan 

membuat kesimpulan. Sehingga sintak atau tahap pembelajaran di dalam inkuiri 

terbimbing yang dikembangkan dengan metode ilmiah dapat melatihkan 

keterampilan proses sains pada siswa.  

Model pembelajaran inkuiri terbimbing yang didalamnya terdapat 

kelompok belajar akan mendorong berlangsungnya scaffolding. Siswa saling 

bertukar pikiran pengetahuan dan konsep belajar yang terjadi dalam kelompok 

belajar melalui proses scaffolding. Siswa berkemampuan akademik tinggi yang 

telah menguasai keterampilan proses sains memberikan tutorial atau bimbingan 

belajar dalam diskusi kelompok kepada siswa berkemampuan akademik rendah, 

sehingga melalui proses scaffolding diharapkan dapat memperkecil kesenjangan 

keterampilan proses sains antara siswa berkemampuan akademik tinggi dengan 

siswa berkemampuan akademik rendah. 

 

B. Perumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah model pembelajaran inkuiri terbimbing berpengaruh terhadap 

keterampilan proses sains siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta semester II 

tahun pelajaran 2011/2012 ? 

2. Apakah kemampuan akademik siswa berpengaruh terhadap keterampilan 

proses sains siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta semester II tahun pelajaran 

2011/2012? 

3. Apakah ada interaksi model pembelajaran inkuiri terbimbing  dan kemampuan 

akademik siswa terhadap keterampilan proses sains siswa kelas X SMA Negeri 

5 Surakarta semester II tahun pelajaran 2011/2012? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Mengetahui pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap 

keterampilan proses sains siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta semester II 

tahun pelajaran 2011/2012 

2. Mengetahui pengaruh kemampuan akademik siswa terhadap keterampilan 

proses sains siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta semester II tahun pelajaran 

2011/2012. 

3. Mengetahui interaksi model pembelajaran inkuiri terbimbing  dan kemampuan 

akademik siswa terhadap keterampilan proses sains siswa kelas X SMA Negeri 

5 Surakarta semester II tahun pelajaran 2011/2012. 

 

D. Manfaat penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai 

berikut. 

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran biologi. 

b. Mengajarkan siswa untuk berkerja sama dalam kelompok-kelompok, 

memecahkan masalah bersama, berpendapat, dan bertanggung jawab. 

2. Bagi Guru 

a. Menambah wawasan dalam pemilihan model pembelajaran agar pembelajaran 

lebih berpusat pada siswa (student centered). 

b. Memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran biologi 

khususnya terkait dengan keterampilan proses sains dan kemampuan akademik 

siswa. 

3. Bagi Institusi 

Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu 

proses pembelajaran yang mampu meningkatkan keterampilan proses sains siswa 

kelas X SMA Negeri 5 Surakarta sehingga meningkatkan mutu pendidikan untuk 

menghasilkan output yang berkualitas. 



 

 

9 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh model inkuiri terbimbing 

terhadap keterampilan proses sains ditinjau dari kemampuan akademik siswa 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Model pembelajaran inkuiri terbimbing berpengaruh nyata terhadap 

keterampilan proses sains siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta semester II 

tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Kemampuan akademik siswa tidak berpengaruh nyata terhadap keterampilan 

proses sains pada siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta semester II tahun 

pelajaran 2011/2012. 

3. Terdapat interaksi antara model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

kemampuan akademik terhadap keterampilan proses sains pada siswa kelas X 

SMA Negeri 5 Surakarta semester II tahun pelajaran 2011/2012.  

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

referensi pada penelitian sejenis mengenai model pembelajaran inkuiri terbimbing 

dengan kemampuan akademik.  

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru 

dalam memberikan pembelajaran biologi yaitu dengan mengetahui keragaman 

kemampuan akademik tiap siswa serta menerapkan model pembelajaran yang 

mengaktifkan siswa dan sesuai dengan kemampuan akademik siswa sehingga 

dapat mengoptimalkan keterampilan proses sains. 
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C. SARAN 

1. Guru 

a. Guru dalam menerapkan model pembelajaran inkuiri terbimbing hendaknya 

mampu mengatur waktu pelaksanaan dengan baik sehingga dapat berjalan 

dengan maksimal mengingat pelaksanaan inkuiri terbimbing memerlukan 

waktu yang lebih banyak, sehingga keterampilan proses sains dapat terlatihkan 

secara optimal. 

b. Guru mata pelajaran biologi  diharapkan lebih banyak menerapkan model 

pembelajaran yang disertai diskusi kelompok kecil agar siswa dapat 

berinteraksi dengan teman di sekitar. 

c. Guru mata pelajaran biologi dan lainnya diharapkan jika membuat kelompok 

belajar hendaknya menggunakan kelompok yang heterogen (terdapat siswa 

berkemampuan akademik tinggi, sedang, dan rendah dalam satu kelompok) 

dalam pembelajaran. 

2. Siswa 

Siswa diharapkan untuk bekerja sama dalam kelompok untuk 

memecahkan masalah sehingga terbentuk rasa kebersamaan, saling menghargai, 

dan bertanggung jawab. 

3. Peneliti Lain 

Penelitian ini sangat terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu 

diadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai penerapan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dan kemampuan akademik dalam ruang lingkup yang lebih 

luas serta faktor-faktor lain yang turut berpengaruh terhadap pembelajaran. 

 


