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ABSTRAK 

Yasir Sidiq. PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI-

STAD (INSTAD) TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS DAN 

HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA SMA BATIK 1 SURAKARTA TAHUN 

PELAJARAN 2011/2012. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. April. 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh strategi 

pembelajaran INSTAD terhadap keterampilan proses sains dan mengetahui adanya 

pengaruh strategi pembelajaran INSTAD terhadap hasil belajar biologi siswa SMA 

Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

Penelitian termasuk dalam eksperimen semu dengan pendekatan kuantitatif. 

Desain penelitian adalah randomized posttest only control-group dengan 

menggunakan kelas eksperimen (penerapan strategi INSTAD) dan kelas kontrol 

(pembelajaran konvensional).  Populasi penelitian adalah seluruh siswa SMA Batik 1 

Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. Teknik pengambilan sampel dengan cluster 

random sampling, sehingga diperoleh kelas X-5 sebagai kelompok eksperimen dan 

X-4 sebagai kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, tes 

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

Hasil penelitian disimpulkan bahwa strategi pembelajaran INSTAD 

berpengaruh signifikan terhadap keterampilan proses sains dan strategi pembelajaran 

INSTAD berpengaruh terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif dan psikomotor, 

tetapi tidak berpengaruh terhadap hasil belajar biologi ranah afektif siswa SMA Batik 

1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

 

Kata Kunci : Strategi Pembelajaran INSTAD, Keterampilan Proses Sains, Hasil 

Belajar Biologi. 



 

ABSTRACT 

Yasir Sidiq. K4308063. EXAMINING THE APPLICATION OF THE 

COMBINED STRATEGY INQUIRY-STAD (INSTAD) IN ENHANCING 

SCIENCE SKILL PROCESS AND LEARNING ACHIEVEMENT; A CASE IN 

SMA BATIK I SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2011/2012. Thesis, 

Surakarta: Biology Education Departement of Teacher Training and Education 

Faculty of Sebelas Maret University of Surakarta, April 2012. 

 This research is aimed to examine the application of INSTAD strategy 

towards student’s science skill process and learning achievement. This research held 

upon senior high school student of SMA Batik I Surakarta in academic year 

2011/2012. Combining Inquiry with STAD was expected to be more effective rather 

than if both strategies are applied separately. 

 All student of SMA Batik I Surakarta had been chosen as a research 

population. Since, not all student was not attending biological class, hence, randomly, 

2 clusters were selected representing the control class (for where the experimental 

treatment was not carried out) and the experimental class for where the INSTAD was 

applied upon. Quasy-experimental method was designed to achieve the stated 

research objectives following the quantitative paradigm used in this research. In 

addition, randomized post-test only control group was used as a research design to 

facilitate the data collection procedures. The data were collected using several 

techniques namely, questionnaire, essay test, observation tools and related document. 

The final obtained data were then analyzed using t test method. 

 The results of this research showed that the implementation of the combined 

strategy has significantly affected the science process skill and learning achievement 

in biology. However, this effect has not been effective towards the affective aspect 

within the learning achievement although it has been proven to have an impact 

towards cognitive and psychomotor aspects. 

Keywords: INSTAD, Science Process Skill, Learning Achievement in Biology 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hakikat pembelajaran biologi sebagai sains tidak lepas dari kegiatan hands on 

dan minds on, yaitu siswa atau peserta didik harus melakukan kegiatan yang 

mengasah keterampilan praktik dan berpikir. Dengan dua kegiatan tersebut siswa 

dapat aktif dalam kegiatan berpikir dan berproses mengasah keterampilan sains 

sehingga dapat menemukan konsep-konsep baru dari kegiatan belajar mereka. 

Hakikat pembelajaran biologi yang ideal tersebut belum diterapkan secara penuh 

bahkan secara faktual kurikulum untuk bidang sains yang digunakan di Indonesia 

dapat dikatakan masih belum berorientasi pada proses sains. Pada kenyataanya 

menurut Sunoto (2002) dalam Pujiati (2008) kurikulum KBK yang diterapkan dan 

diberlakukan secara nasional sejak tahun pelajaran 2004/2005, masih berorientasi 

pada pencapaian hasil (out-put oriented) yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi 

atau kemampuan yang dapat diperagakan. Terkait dengan orientasi pada hasil belajar 

target yang ditetapkan juga masih belum dapat dicapai. Sunoto (2002) dalam Pujiati 

(2008) menyatakan bahwa hasil belajar siswa biasa diukur oleh guru dengan 

menentukan batas kelulusan yaitu 75% menguasai bahan ajar.  

Uraian mengenai target dalam pembelajaran di atas masih menunjukkan 

bahwa pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah maupun guru masih berorientasi 

pada hasil bukan pada proses. Secara khusus, pada mata pelajaran biologi selain 

berorientasi pada hasil, pembelajaran yang dilakukan seyogyanya juga berorientasi 

pada proses. Fakta di lapangan masih menunjukkan bahwa dalam melaksanakan 

proses pembelajaran biologi guru masih belum berorientasi pada pengembangan 

keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains tersebut perlu dikembangkan 

karena di dalamnya terdapat keterampilan kognitif sekaligus keterampilan intelektual 

dan sosial (Rustaman, 2002). Muara dari pembekalan ketiga keterampilan tersebut 



adalah pada pembentukan insan yang terdidik secara utuh. Telah jelas bahwa 

keterampilan proses sains hanya dikenal secara harfiah dan belum dikuasai oleh guru. 

Hal tersebut terjadi karena ada anggapan bahwa hanya dengan memahami konsep 

sains pembelajaran sudah berjalan dengan lancar dan tidak perlu mengembangkan 

keterampilan proses di lapangan. Telah jelas bahwa melalui pembentukan 

keterampilan proses sains merupakan hal yang utama untuk memperbaiki proses 

pendidikan sains di Indonesia, sehingga pendidikan sains yang diterapkan hendaknya 

dapat berorientasi pada pembentukan keterampilan proses sains.  

Terkait dengan strategi belajar mengajar, pengembangan keterampilan proses 

sains memerlukan kegiatan pembelajaran yang mendukung. Salah satu hal yang 

penting dalam mempengaruhi kegiatan pembelajaran adalah strategi, pendekatan, 

atau model yang diterapkan guru ketika mengajar. Banyak macam model 

pembelajaran telah dikembangkan oleh para ahli pendidikan. Model kooperatif, yaitu 

pembelajaran yang diterapkan dengan membuat kelompok-kelompok belajar siswa 

dalam tim adalah salah satu model yang berkembang. Model pembelajaran kooperatif 

mempunyai tiga dimensi penting yaitu meliputi tujuan hasil belajar secara akademik, 

kemampuan untuk memberikan penghargaan pada kolega, dan pengembangan 

keterampilan sosial (Pujiati, 2008). Model pembelajaran kooperatif tersebut menurut 

Slavin (2005) memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap variabel-variabel 

pembelajaran terutama variabel yang bersifat  non-kognitif. Secara umum 

pembelajaran kooperatif dapat berpengaruh terhadap penghargaan siswa kepada 

teman dan kelompok, serta membangun nilai kooperatif dan kemampuan untuk 

berdiskusi dalam kelompok. 

Salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif adalah tipe STAD (Student 

Teams-Achievment Divisions). STAD adalah tipe pembelajaran kooperatif yang 

paling sederhana dan paling mudah diterapkan di kelas terutama untuk guru pemula. 

Tipe pembelajaran STAD menitikberatkan pada kerja sama kelompok dalam 

memecahkan masalah atau memahami materi di kelas ketika pembelajaran 



berlangsung. Aspek menitikberatkan pada kerjasama tersebut tercakup dalam lima 

komponen utama STAD yang disebutkan Slavin yaitu presentasi kelas, tim, kuis, skor 

kemajuan individual, dan rekognisi tim. Dari kelima komponen STAD tersebut, pada 

komponen rekognisi tim terdapat unsur penghargaan tim. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kerja sama dalam tim sangat diutamakan dengan tidak melupakan pencapaian 

individual yang diukur melalui skor kemajuan individual (Slavin, 2005). Dari kelima 

komponen tersebut terlihat bahwa tipe STAD merupakan model yang mengutamakan 

kooperasi. Model STAD memungkinkan terjadi proses scaffolding yang dapat 

memfasilitasi seorang siswa  untuk memberikan tutor sebaya kepada teman dalam 

kelompok untuk memahami konsep tertentu yang diberikan.  

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa STAD merupakan alternatif model yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan proses dan hasil belajar, meskipun karakteristik 

pembelajaran tertentu; misalnya pada pembelajarn sains, penerapan STAD menjadi 

kurang optimal. Pada pembelajaran sains, khususnya biologi kerjasama kelompok 

untuk mencapai penguasaan konsep mungkin tidak cukup. Dalam pembelajaran 

biologi, penguasaan konsep dapat lebih dioptimalkan jika siswa diberikan 

kesempatan untuk mengkonstruk sebuah konsep melalui pendekatan keterampilan 

proses sains. Berdasarkan hal tersebut, menuju optimalisasi penguasaan konsep dan 

pembentuikan karakter pendekatan STAD dapat dikatakan tidak mencukupi, sehingga 

perlu penerapan STAD akan optimal apabila didukung dengan pendekatan 

pembelajaran tertentu yang berbasis peningkatan kemampuan proses sains, misalnya 

pendekatan inkuiri.  

Pendekatan inkuiri merupakan salah satu pendekatan alternatif yang dapat 

digunakan untuk mendukung optimalisasi penerapan STAD. Pendekatan inkuiri 

sangat menekankan penemuan konsep dalam pembelajaran biologi melalui 

keterampilan proses sains. Yager (2010) menyatakan bahwa inkuiri mempunyai 

efektifitas tinggi sebagai pendekatan pembelajaran yang membantu siswa dalam 

menemukan konsep dan menggunakan keterampilan proses sains sehingga banyak 



direkomendasikan, meskipun pemahaman dan penerapan mengenai pendekatan 

tersebut oleh guru masih rendah.   

Terkait dengan pemahaman guru terhadap pendekatan inkuiri, temuan 

Akinoglu (2008) menunjukkan bahwa siswa kesulitan merencanakan suatu percobaan 

karena rendahnya kominukasi dan interaksi dengan guru. Siswa kesulitan karena 

rendahnya kemampuan guru dalam pelaksanaan dan pengaturan kegiatan inkuiri. 

Kekurangan ini berpengaruh terhadap sikap ilmiah dan keterampilan proses sains 

siswa.  

Pendekatan inkuiri di atas mempunyai dua tipe utama yaitu inkuiri terbimbing 

(guided inquiry) dan inkuiri bebas atau terbuka (open-ended inquiry). Kedua jenis 

inkuiri tersebut berbeda pada subyek penanya dan tujuan kegiatanya. Pada inkuiri 

terbimbing guru berperan pembimbing utama yang membimbing siswa untuk 

melakukan kegiatan dengan memberi permasalahan awal kemudian mengarahkan 

pada suatu diskusi. Sedangkan pada inkuiri terbuka guru hanya berperan sebagai 

fasilitator, pertanyaan dan pemecahanya semua dirancang oleh siswa (Rustaman, 

2002). Terkait dengan karakteristiknya, inkuiri terbimbing cenderung lebih cocok 

diterapkan di Indonesia karena siswa di Indonesia cenderung kurang mandiri dan 

masih memerlukan saran, dan isyarat dari guru.  Beberapa catatan pada penerapan 

pendekatan inkuiri tersebut adalah harus dilaksanakan secara efektif oleh guru, 

dimana  guru dapat melaksanakan pendekatan inkuiri dengan baik sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai (Anderson, 2002 ; Yager, Abd-Hamid & Akcay, 2005) dalam 

Yager (2010).  

Berdasarkan kekuatan dan kelebihan Pendekatan Inkuiri dan Model STAD, 

kombinasi keduanya merupakan kombinasi yang baik dan saling melengkapi. 

Kombinasi pendekatan inkuiri dan model STAD dikenal sebagai strategi 

pembelajaran INSTAD. Melalui penerapan strategi INSTAD keterampilan proses 

sains dan keterampilan sosial dapat terlatihkan, sehingga tujuan perbaikan proses dan 



hasil belajar dapat tercapai. Secara umum strategi INSTAD dengan sintaks yang 

dimiliki  merupakan strategi yang baik (Prayitno, 2011). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa masalah sehingga perlu 

dirumuskan agar lebih jelas masalah apa yang akan diangkat dalam penelitian ini. 

Maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:  

1. Apakah penerapan strategi pembelajaran INSTAD berpengaruh terhadap 

keterampilan proses sains siswa SMA BATIK 1 Surakarta? 

2. Apakah penerapan strategi pembelajaran INSTAD berpengaruh terhadap hasil 

belajar biologi siswa SMA BATIK 1 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui : 

1. Pengaruh penerapan strategi pembelajaran INSTAD terhadap keterampilan proses 

sains siswa SMA BATIK 1 Surakarta 

2. Pengaruh penerapan strategi pembelajaran INSTAD terhadap hasil belajar biologi 

siswa SMA BATIK 1 Surakarta 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberi informasi penerapan strategi pembelajaran 

INSTAD sebagai strategi pembelajaran yang dapat melatih keterampilan proses 

sains siswa dan hasil belajar biologi. 

 



2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan hasil belajar siswa (ranah kognitif, afektif, dan psikomotor) 

dalam pembelajaran biologi 

2) Melatih siswa dalam mengembangkan keterampilan proses sains dalam 

pembelajaran biologi 

3) Melatih siswa untuk berkerja sama dalam kelompok untuk memecahkan 

masalah sehingga terbentuk rasa kebersamaan, saling menghargai, dan 

bertanggung jawab. 

b. Bagi Guru 

1) Memotivasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran biologi. 

2) Menambah alternatif solusi dalam meningkatkan hasil belajar biologi 

siswa 

3) Menambah wawasan tentang strategi pembelajaran yang efektif dalam 

melatih keterampilan proses sains siswa 

 

c. Bagi Institusi 

Memberikan saran perbaikan bagi SMA Batik 1 Surakarta dalam 

mengembangkan kualitas pembelajaran biologi khususnya sebagai acuan 

strategi pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar biologi dan 

melatihkan keterampilan proses sains siswa sehingga mengahasilkan output 

yang berkualitas baik dan berdaya saing tinggi. 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh strategi pembelajaran 

INSTAD terhadap keteranpilan proses sains dan hasil belajar biologi dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Strategi pembelajaran INSTAD berpengaruh terhadap keterampilan proses sains 

siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta 

2. Strategi pembelajaran INSTAD berpengaruh terhadap hasil belajar biologi ranah 

kognitif dan psikomotor, namun tidak berpengaruh terhadap hasil belajar biologi 

ranah afektif 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

referensi pada penelitian sejenis mengenai strategi pembelajaran INSTAD, 

keterampilan proses sain, dan hasil belajar biologi 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru dalam 

memberikan pembelajaran biologi yaitu dengan melatihkan keterampilan proses 

dengan kegiatan inkuiri dalam kelompok yang kooperatif sehingga dapat melatih 

keterampilan proses sains siswa dan meningkatakan hasil belajar biologi ranah 

kognitif dan psikomotor  

C. Saran 

1. Guru 

a. Guru mata pelajaran biologi hendaknya mampu melatihkan kegiatan inkuiri agar 

keterampilan proses sains siswa dapat terlatih. 

 



b. Guru mata pelajaran biologi diharapkan mampu menerapkan strategi 

pembelajaran INSTAD agar siswa berlatih menemukan konsep dalam kelompok 

yang kooperatif sehingga target hasil belajar biologi dapat tercapai dan siswa 

mampu memaknai materi pelajaran biologi. 

c. Guru mata pelajaran biologi diharapkan lebih banyak menerapkan strategi 

pembelajaran dengan diskusi kelompok kecil agar siswa dapat berinteraksi 

dengan teman di sekitar.  

d. Guru mata pelajaran biologi diharapkan membuat kelompok heterogen (terdapat 

siswa berkemapuan akademik atas, sedang, dan bawah dalam satu kelompok) 

dalam pembelajaran biologi. 

e. Strategi pembelajaran INSTAD tidak mempu melatih hasil belajar afektif siswa 

dalam waktu singkat, guru diharapkan lebih intens dalam melatih afektif siswa 

dengan strategi pembelajaran INSTAD. 

2. Peneliti 

Penelitian ini sangat terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu diadakan 

penelitian yang lebih lanjut mengenai penerapan strategi pembelajaran INSTAD, 

Keterampilan Proses Sains, dan Hasil Belajar Biologi yang lebih luas dan mendalam. 

 

 


