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ABSTRAK 
 

Waryanto. PENINGKATAN KETERAMPILAN PROSES SAINS DAN 
PARTISIPASI SISWA PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI MELALUI 
PENERAPAN INKUIRI TERBIMBING DI KELAS X.1 SMA NEGERI 1 
SUKOHARJO. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret. Surakarta. Juli 2012. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan proses 
sains dan partisipasi siswa kelas X.1 SMA Negeri 1 Sukoharjo melalui penerapan 
model pembelajaran inkuiri terbimbing pada pembelajaran Biologi tahun 
pelajaran 2011/2012. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan 
refleksi. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan angket, lembar 
observasi, tes, dan wawancara. Validitas data menggunakan teknik triangulasi 
metode. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan proses sains dan 
partisipasi siswa meningkat sesuai target pada siklus II. Persentase rata-rata 
capaian aspek keterampilan proses sains dan indikator partisipasi siswa pada 
pratindakan masih rendah karena pembelajaran didominasi dengan penyampaian 
materi oleh guru. Peningkatan kedua variabel terjadi pada siklus I, akan tetapi 
belum mencapai target. Persentase rata-rata capaian aspek keterampilan proses 
sains pada siklus II sebesar 77,73% berdasarkan lembar observasi, 78,55% 
berdasarkan angket, dan 87,17% berdasarkan tes. Persentase rata-rata capaian 
indikator partisipasi siswa pada siklus II sebesar 75,78% berdasarkan lembar 
observasi dan 77,05% berdasarkan angket. Penerapan inkuiri terbimbing melatih 
siswa menggunakan keterampilan proses sains dan menuntut siswa untuk 
berpartisipasi secara maksimal dalam pembelajaran.   

Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran inkuiri 
terbimbing pada pembelajaran Biologi dapat meningkatkan keterampilan proses 
sains dan partisipasi siswa kelas X.1 SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun pelajaran 
2011/2012.  

 
Kata kunci: Inkuiri Terbimbing, Keterampilan Proses Sains, dan Partisipasi Siswa 
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ABSTRACT 
 
Waryanto. IMPROVING SCIENCE PROCESS SKILLS AND STUDENTS’ 
PARTICIPATION IN BIOLOGY LEARNING PROCESS BY 
IMPLEMENTATION OF GUIDED INQUIRY TOWARDS CLASS X.1 
SMA NEGERI 1 SUKOHARJO. Thesis, Teacher and Training Education 
Faculty. Sebelas Maret University. Surakarta. July 2012. 
 

This research is aimed at improving science process skills and students’ 
participation of class X.1 SMA Negeri 1 Sukoharjo in the academic year of 
2011/2012 by implementation of guided inquiry in Biology learning process. 

This research belonged to classroom action research that consisted of two 
cycles and each cycle had four phases namely planning, actuating, observing, and 
reflecting. The data was collected by using questionnaire, observation sheet, test, 
and interview. The obtained data were validated through triangulation method and 
analyzed using descriptive approach.  

The results showed that the science process skills and students’ 
participation increase as the goals on the second cycle. The average percentage of 
achievement in science process skills aspects and students’ participation indicators 
on pre-actuating was low because the learning process is still dominated of 
transferring learning material by the teacher. The increasing of both variables was 
held on first cycle, but the goals are still not reached. The average percentage of 
achievement in science process skills aspects on the second cycle was about 
77,73% based on the observation sheet, 78,55% based on the questionnaire, and 
87,17% based on the test. The average percentage of achievement in students’ 
participation indicators on the second cycle was about 75,78% based on the 
observation sheet and 77,05% based on the questionnaire. The implementation of 
guided inquiry trained students to use science process skills and claimed students 
to participate maximally in learning process.  

The conclusion was the implementation of guided inquiry in Biology 
learning process can improve science process skills and students’ participation of 
class X.1 SMA Negeri 1 Sukoharjo in the academic year of 2011/2012. 

 
Key words: Guided Inquiry, Science Process Skills, and Students’ Participation. 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sengaja dan terencana untuk membantu 

mengembangkan potensi manusia agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya 

sebagai makhluk pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu upaya 

menempuh pendidikan yaitu melalui pelaksanaaan pembelajaran. Pembelajaran 

yang dilaksanakan sangat mempengaruhi kualitas pendidikan di suatu negara. 

Biologi sebagai bagian dari sains memiliki peranan penting dalam peningkatan 

mutu pendidikan.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi 

menuntut guru untuk melaksanakan pembelajaran Biologi yang dapat 

mempersiapkan peserta didiknya dengan berbagai keterampilan agar dapat 

menghadapi persaingan di era globalisasi. Guru sering menghadapi permasalahan 

ketika melaksanakan pembelajaran. Setelah mengetahui permasalahan yang 

dihadapi, seharusnya guru segera berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. Penyelesaian masalah dalam pembelajaran akan menyebabkan 

peningkatan kualitas pembelajaran.  

Diskusi dengan guru Biologi SMA Negeri 1 Sukoharjo disepakati bahwa 

kelas X.1 merupakan kelas yang akan dijadikan subjek penelitian. Kelas X.1 

dipilih karena kelas tersebut memiliki permasalahan dalam pembelajaran Biologi 

yang paling kompleks dibandingkan dengan 4 kelas yang lain. Setelah mengetahui 

masalah yang utama dan mendesak untuk diselesaikan dalam pembelajaran 

biologi di kelas X.1, maka ditindaklanjuti dengan mengumpulkan data untuk 

mendukung masalah dan sebagai bahan identifikasi penyebab masalah tersebut. 

Data-data tersebut diperoleh dari wawancara dengan guru Biologi dan siswa kelas 

X.1, observasi kegiatan pembelajaran, dan analisis dokumen pembelajaran.  
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Berdasarkan data hasil observasi di kelas X.1 SMA Negeri 1 Sukoharjo 

yang dilakukan selama 3 kali menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

sudah cukup bervariasi, akan tetapi masih didominasi dengan penjelasan materi 

oleh guru. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan yaitu guru menyampaikan 

materi di depan kelas dengan menggunakan bantuan slide presentasi dan kadang-

kadang memberi pertanyaan kepada siswa. Kegiatan siswa yaitu mendengarkan 

dan menulis materi yang disampaikan oleh guru. Keadaan tersebut menyebabkan  

siswa bosan dan kurang terlibat ketika pembelajaran berlangsung. Terlihat ketika 

guru menyampaikan materi, banyak siswa yang tidak memperhatikan dan kurang 

bersemangat, banyak siswa yang tidak berusaha menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. Pembelajaran juga dilakukan oleh guru dengan memberikan 

tugas kepada siswa untuk mendiskusikan materi yang ada dibuku kemudian 

mempresentasikan hasil diskusi, akan tetapi kegiatan diskusi dan presentasi belum 

berjalan dengan baik. Terlihat banyak siswa yang diam saat diskusi, tidak 

memperhatikan temannya yang presentasi, dan tidak menyampaikan pertanyaan 

ketika diberi kesempatan bertanya pada kegiatan presentasi. Hal tersebut 

disebabkan diskusi yang masih bersifat merangkum  materi yang sudah ada di 

buku sehingga siswa kurang dilatih untuk mencari konsep melalui proses 

pembelajaran.   

Hasil observasi terhadap proses pembelajaran Biologi di kelas X.1 SMA 

Negeri 1 Sukoharjo yang berjumlah 32 siswa menunjukkan data sebagai berikut: 

71,87% siswa memperhatikan penjelasan guru, 1,56% siswa mengajukan 

pertanyaan kepada guru, 6,25% siswa menjawab pertanyaan guru, 37,5% siswa 

terlibat dalam diskusi, 53,13% siswa memperhatikan ketika temannya presentasi, 

6,25% siswa mengajukan pertanyaan ketika kegiatan presentasi, dan 6,25% siswa 

menanggapi pendapat teman ketika kegiatan presentasi. Berdasarkan data tersebut 

dapat diketahui bahwa partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar masih 

rendah.  

 Observasi yang dilakukan terhadap kegiatan praktikum dan laporan 

praktikum siswa menunjukkan data sebagai berikut: 62,5% siswa terampil 
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mengamati objek percobaan, 53,13% siswa terampil mengelompokkan objek 

percobaan, 37,5% siswa terampil menafsirkan data hasil percobaan, 9,38% siswa 

terampil mengajukan pertanyaan, 31,25% siswa terampil berhipotesis, 31,25% 

siswa terampil merencanakan percobaan, 43,75% siswa terampil mengunakan 

alat/bahan, dan 56,25% siswa terampil mengkomunikasikan hasil percobaan. Dari 

data tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran Biologi di kelas X.1 terdapat 

permasalahan yaitu rendahnya keterampilan proses sains siswa dalam 

pembelajaran.   

Data hasil observasi kemudian diidentifikasi akar penyebabnya dengan 

berkolaborasi antara peneliti dan guru Biologi kelas X.1. Berdasarkan hasil 

identifikasi, ditemukan penyebab dari masalah tersebut yaitu pembelajaran yang 

dilaksanakan belum dapat merangsang adanya partisipasi siswa sehingga hanya 

sedikit siswa yang merespon untuk berperan aktif dan pembelajaran belum 

sepenuhnya dapat mengoptimalkan keterampilan proses sains siswa yang 

berakibat rendahnya keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran Biologi. 

Partisipasi dari siswa sangat diperlukan dalam pembelajaran. Siswa yang 

dilibatkan dalam pembelajaran melalui pemberian sumbangan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran akan membantu siswa mengembangkan kapasitas belajar dan 

potensi yang dimilikinya secara penuh, sehingga siswa dapat memperoleh hasil 

belajar yang baik (Mulyasa, 2006).  

Keterampilan proses sains perlu dikembangkan karena di dalamnya 

terdapat keterampilan kognitif, manual, dan sosial. Keterampilan kognitif 

dilibatkan karena siswa menggunakan pikirannya ketika melakukan keterampilan 

proses sains. Keterampilan manual terlibat karena siswa menggunakan alat dan 

bahan, mengukur, dan menyusun alat ketika melakukan keterampilan proses sains. 

Keterampilan sosial dilibatkan karena siswa berinteraksi ketika melaksanakan 

keterampilan proses sains. Muara dari pembekalan ketiga keterampilan tersebut 

adalah pada pembentukan insan yang terdidik secara utuh. Pengembangan 

keterampilan proses sains merupakan hal yang utama untuk memperbaiki proses 

pendidikan sains di Indonesia, sehingga pendidikan sains yang diterapkan 
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hendaknya dapat berorientasi pada pembentukan keterampilan proses sains 

(Rustaman, 2005). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan 

suatu tindakan yang mampu meningkatkan partisipasi dan keterampilan proses 

sains siswa dalam pembelajaran Biologi.  Hal ini dapat dilakukan dengan 

pembelajaran yang dapat merangsang partisipasi siswa dalam pembelajaran 

sekaligus dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa.  

Salah satu alternatif model pembelajaran yang diajukan untuk 

meningkatkan partisipasi dan keterampilan proses sains siswa adalah model 

pembelajaran inkuiri terbimbing. Inkuiri terbimbing dipilih sebagai alternatif 

solusi untuk memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas X.1 karena 

dianggap sesuai dengan keadaan siswa yang masih memerlukan bimbingan dalam 

melakukan pembelajaran inkuiri dan kesesuaian dengan hakikat pembelajaran 

biologi yang harus menyertakan minds on, hearts on, dan hands on dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

Inkuiri terbimbing merupakan salah satu tingkatan model pembelajaran 

berbasis inkuiri yang mengajarkan pada siswa untuk memperoleh pengetahuan 

seperti halnya para peneliti melakukan penelitian. Prosedur model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dilakukan dengan melibatkan siswa dalam penyelidikan, 

membantu siswa mengidentifikasi konsep atau metode, dan mendorong siswa 

menemukan cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Guru berperan 

dalam memberikan masalah dan membimbing kegiatan pemecahan masalah 

(Amri & Ahmadi, 2010). 

Tahap pembelajaran inkuiri terbimbing menurut Trianto (2007) yaitu 

menyajikan masalah, membuat hipotesis, merancang percobaan, melakukan 

percobaan, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Tahap pembelajaran 

inkuiri terbimbing tersebut sangat berpotensi meningkatkan keterampilan proses 

sains karena dalam setiap tahap pembelajaran, siswa menggunakan keterampilan 

proses sains untuk menyelesaikan masalah. Inkuiri terbimbing juga berpotensi 

meningkatkan partisipasi siswa, karena tahap pembelajaran tersebut dapat 
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merangsang partisipasi untuk memberikan sumbangan dalam pembelajaran demi 

tercapainya tujuan yang diharapkan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul: “Peningkatan Keterampilan Proses Sains dan Partisipasi Siswa pada 

Pembelajaran Biologi melalui Penerapan Inkuiri Terbimbing di Kelas X.1 SMA 

Negeri 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2011/2012”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang menjadi 

pokok penelitian sebagai berikut.  

1. Apakah penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada pembelajaran 

Biologi dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa kelas X.1 SMA 

Negeri 1 Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012 ? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada pembelajaran 

Biologi dapat meningkatkan partisipasi siswa kelas X.1 SMA Negeri 1 

Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut.  

1. Meningkatkan keterampilan proses sains siswa kelas X.1 SMA Negeri 1 

Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012 melalui penerapan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing pada pembelajaran Biologi. 

2. Meningkatkan partisipasi siswa kelas X.1 SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun 

pelajaran 2011/2012 melalui penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

pada pembelajaran Biologi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak 

sebagai berikut. 
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1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan keterampilan proses sains dan partisipasi siswa pada 

pembelajaran Biologi. 

b. Memberikan suasana belajar yang lebih kondusif dan variatif sehingga 

pembelajaran tidak monoton dan dapat membawa dampak pada 

peningkatan hasil belajar siswa. 

2. Bagi Guru 

a. Menambah wawasan tentang strategi pembelajaran Biologi yang efektif 

dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

b. Memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran Biologi 

khususnya terkait dengan keterampilan proses sains dan partisipasi siswa. 

c. Membantu meningkatkan kompetensi profesional guru Biologi. 

3. Bagi Sekolah 

a. Memberikan saran dalam upaya mengembangkan suatu proses 

pembelajaran Biologi yang mampu meningkatkan keterampilan proses 

sains dan partisipasi siswa. 

b. Meningkatkan kualitas pendidik untuk menunjang mutu sekolah. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada pembelajaran Biologi 

dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa kelas X.1 SMA Negeri 1 

Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada pembelajaran Biologi 

dapat meningkatkan partisipasi siswa kelas X.1 SMA Negeri 1 Sukoharjo 

tahun pelajaran 2011/2012. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

 Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai referensi 

bagi pengembangan penelitian tindakan kelas lebih lanjut dalam rangka 

meningkatkan keterampilan proses sains dan partisipasi siswa pada 

pembelajaran Biologi. 

2. Implikasi Praktis 

 Hasil penelitian ini secara praktis dapat dipertimbangkan sebagai salah 

satu alternatif pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan 

partisipasi siswa, terutama jika karakteristik siswa serupa dengan yang terdapat 

pada kelas X.1 SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012.  

 

C. Saran 

1. Kepada Siswa 

a. Siswa hendaknya mengetahui tujuan dari pembelajaran inkuiri terbimbing 

yaitu mengajak siswa mencari konsep dalam pembelajaran melalui 

pemecahan masalah sehingga tidak menganggapnya sebagai hal yang 

menakutkan. 
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b. Siswa hendaknya mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran inkuiri 

terbimbing seperti mempelajari berbagai sumber belajar dan merefleksi 

kegiatan inkuiri yang telah dilaksanakan sehingga pembelajaran inkuiri 

dapat berjalan dengan lancar. 

2. Kepada Guru 

a. Guru harus mempersiapkan diri sebelum penerapan inkuiri terbimbing 

seperti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan membimbing, sehingga siswa 

lebih cepat mengerti bimbingan yang disampaikan oleh guru. 

b. Guru harus mengetahui batasan dalam membimbing siswa pada proses 

pembelajaran inkuiri terbimbing sehingga kreativitas siswa dapat 

berkembang.   

 


