
PENINGKATAN KETERAMPILAN PROSES SAINS DAN HASIL 

BELAJAR SISWA MELALUI PENERAPAN STRATEGI 

PEMBELAJARAN GUIDED INQUIRY DI SMP  

NEGERI 26 SURAKARTA KELAS VIII-B  

TAHUN PELAJARAN 2011/ 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi 

 

Oleh: 

Yuang Dinni Aksari 

K4308064 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 

APRIL 2012 



ABSTRAK 

 

Yuang Dinni Aksari. PENINGKATAN KETERAMPILAN PROSES SAINS 

DAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI PENERAPAN STRATEGI 

PEMBELAJARAN GUIDED INQUIRY DI SMP NEGERI 26 SURAKARTA 

KELAS VIII -B TAHUN PELAJARAN 2011/2012.Skripsi, Surakarta: Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, April, 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan proses sains 

serta hasil belajar meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa kelas 

VIII B SMP Negeri 26 Surakarta tahun pelajaran 2011/ 2012 melalui penerapan 

strategi Guided Inquiry. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research) yang dilaksanakan dalam 4 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap 

yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah 

siswa kelas VIII-B SMP Negeri 26 Surakarta  tahun pelajaran 2011/2012. Data 

penelitian diperoleh melalui penyebaran angket pembelajaran dan observasi. 

Teknik analisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif. Validasi data dengan menggunakan metode belah dua (split 

half method). 

Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan pelaksanaan tindakan kelas 

melalui penerapan strategi Guided Inquiry dapat meningkatkan keterampilan 

proses sains dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Biologi. Hal ini 

didasarkan pada hasil observasi dan hasil tes kognitif. Rata-rata nilai prosentase 

capaian aspek keterampilan proses sains berdasarkan hasil observasi siklus I 

adalah 33,19 (meningkat 16,97%), siklus II 43,22 (meningkat 10,03%), siklus III 

48,23 (meningkat 5,01%), dan siklus IV 60,38 (meningkat 12,15%). Rata-rata 

dimensi pengetahuan hasil belajar kognitif siswa pada siklus I 37,10 %, siklus II 

42,64%, siklus III 37,72%, dan siklus IV 46,93%. Nilai capaian hasil belajar 

afektif pada siklus I 18,52% (meningkat 2,3%), siklus II 28,06% (meningkat 

9,54%), siklus III 38,73%  (meningkat 10,67%), dan siklus IV 45,22% (meningkat 

6,49%). Nilai capaian hasil belajar psikomotor pada siklus I 38,95% (meningkat 

22,71%), siklus II 43,71% (4,76%), siklus III 46,39% (meningkat 2,68%), dan 

siklus IV 48,9% (meningkat 2,51%). Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penerapan strategi Guided Inquiry dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa kelas VIII-B SMP Negeri 26 

Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAK 

 

Yuang Dinni Aksari. INCREASING STUDENTS SCIENCE PROCESS 

SKILLS AND ACHIEVEMENT THROUGH THE IMPLEMENTATION 

OF GUIDED INQUIRY LEARNING STRATEGY OF CLASS VIII-B SMP 

NEGERI 26 SURAKARTA CLASS YEAR 2011/2012.Skripsi, Surakarta: 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelas Maret University Surakarta, 

April, 2012. 

The purposes of this research is to increase students science process skills 

and achievement of class VIII-B SMP Negeri 26 Surakarta through the 

implementation of Guided Inquiry learning strategy. 

This research is a Classroom Action Research with 4 cycles of action. 

Each cycle consisting of 4 phases which is planning, acting, observing, and 

reflecting. Observational data obtained from the observation and test. Technical 

analysis of data is technical descriptive both qualitative and quantitative. Data 

validation is use split half method. 

Result of this research show that with the implementation of Guided 

Inquiry strategy could increase students science process skills and achievement in 

Biological learning. It’s based on the result of observation and test. Average 

procentage for each aspect of science process skills from the result of observation 

first cycle are 33,19%  (worked up 16,97%), second cycle 43,22% (worked up 

10,03%), third cycle 48,23% (worked up 5,01%), dan last cycle 60,38% (worked 

up 12,15%). Average score of knowledgedimension of cognitive achievement on 

the first cycle 37,10%, second cycle 42,64%, third cycle 37,72%, and the last 

cycle 46,93%. Score of affective achievement on the first cycle 18,52% (worked 

up 2,3%), second cycle 28,06% (worked up 9,54%), third cycle 38,73%  (worked 

up 10,67%), and the last cycle 45,22% (worked up 6,49%). Score of psikomotor 

achievement on the first cycle 38,95% (worked up 22,71%), second cycle 43,71% 

(worked up 4,76%), third cycle 46,39% (worked up 2,68%), and the last cycle 

48,9% (worked up 2,51%). According to this result, can be concluded that the 

implementation of Guided Inquiry learning strategy could increase students 

science process skills and achievement of class VIII-B SMP Negeri 26 Surakarta 

class year 2011/ 2012.  

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar merupakan upaya sadar individu untuk memperoleh berbagai 

macam kemampuan (competencies), keterampilan (skills), dan sikap (attitudes) 

yang dapat menghasilkan perubahan perilaku secara keseluruhan. Menurut Gage 

(1989) perubahan perilaku dalam belajar adalah cerminan dari serangkaian proses 

yang terjadi pada pikiran baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan sebagai 

akibat dari pengalaman yang diperoleh (Dahar, 1989: 11). 

Proses belajar menghasilkan perubahan tingkah laku yang meliputi aspek 

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

berhubungan dengan penguasaan sekumpulan 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. 

KPS merupakan keterampilan yang melibatkan segenap kemampuan 

siswa dalam memperoleh pengetahuan berdasarkan fenomena untuk disusun 

menjadi konsep. Kemampuan siswa yang dimaksud adalah kemampuan 

mengobservasi, menafsirkan dan meramalkan, mengajukan pertanyaan, 

merancang eksperimen, menerapkan konsep, dan mengkomunikasikan. 

Kemampuan mengkomunikasikan didukung oleh adanya interaksi  antar sesama 

siswa dalam kegiatan kelompok yang dilakukan. 

Hasil observasi pembelajaran Biologi di SMP Negeri 26 Surakarta khusus 

pada kelas VIII-B menunjukkan:  51,28% siswa mendengarkan penjelesan guru; 

25,64% siswa mengobrol dengan teman; 20,51% siswa asyik bermain di luar 

materi pelajaran; 28,20% mencatat materi yang disampaikan guru; 12,82% terlibat 

aktif dalam pemecahan masalah; 0% siswa mengamati objek dan mengaitkan 



dengan pembelajaran; 0% siswa meminta penjelasan terkait materi pembelajaran 

yang diberikan guru; 23,08% siswa mengantuk dalam pembelajaran. 

Pendukung hasil observasi di SMP Negeri 26 Surakarta berupa  hasil 

angket pembelajaran siswa pada topik pelajaran sebelumnya. Berdasarkan hasil 

angket pembelajaran diketahui bahwa pembelajaran Biologi yang selama ini 

dilakukan sangat jarang menggunakan objek asli sehingga siswa jarang 

melakukan kegiatan seperti mengukur, menafsirkan, mengklasifikasikan, 

membandingkan semua fakta dan data, memberi contoh lain yang serupa pada 

fakta/gejala yang dipelajari, membedakan, mengorganisasi, dan memberi makna 

pada data/fakta yang diperoleh. Keterlibatan indera dalam kegiatan pembelajaran 

kurang. Siswa sangat jarang menerapkan dan mengaplikasikan Biologi dalam 

kehidupan nyata. Pembelajaran Biologi yang dilakukan cenderung dengan 

menghafal, mengingat kembali, ataupun menyebutkan materi yang telah 

dipelajari. 

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa kegiatan pembelajaran belum 

optimal. Pembelajaran yang dilakukan pada umumnya belum melibatkan siswa 

secara maksimal. Guru adalah satu-satunya sumber informasi sehingga siswa 

cenderung pasif dan hanya mendengarkan apa yang disampaikan guru, akibatnya 

siswa tidak mengembangkan kemampuannya untuk menggali segala fenomena 

alam di bidang Biologi. Kemampuan untuk menggali informasi diwujudkan 

dengan mengamati/mengobservasi segala kejadian yang terjadi di sekitar 

lingkungan pebelajar. Kegiatan observasi yang jarang dilakukan menyebabkan 

siswa kurang mampu memprediksi hal-hal yang mungkin terjadi dari suatu 

fenomena sehingga siswa kurang bisa memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi dalam pembelajaran.  

Akar masalah dari permasalahan-permasalahan di atas adalah keterlibatan 

siswa dalam mengamati segala fenomena alam sangat kurang, kegiatan diskusi 

antar kelompok dan inter kelompok jarang dilakukan. Interaksi antar siswa dan 

inter siswa serta sosialisasi antar dan inter siswa tidak ada. Pelaksanaan 

pembelajaran Biologi kurang menarik dan membuat siswa bosan karena 

keterlibatan siswa baik secara fisik maupun psikis kurang. 



Inti dari masalah di atas adalah pembelajaran  yang belum sepenuhnya 

melaksanakan proses sains sehingga penguasaan KPS siswa masih rendah. Solusi 

untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan strategi yang dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan KPS siswa. Salah satu diantaranya 

adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran Guided Inquiry. 

Pelaksanaan strategi pembelajaran Guided Inquiry berdasarkan  Joyce, et 

al. (2000:170) dan Scott, et al. (2010:40) meliputi observasi, mengajukan 

pertanyaan, menjelaskan materi, merancang penyelidikan, memfasilitasi 

penyelidikan, merumuskan hipotesis, koleksi data, analisis data, menentukan 

kesimpulan, dan argumentasi.  

Pelaksanaan pembelajaran Guided Inquiry identik dengan aspek-aspek 

yang terdapat dalam keterampilan proses sains, sehingga pelaksanaan Guided 

Inquiry dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Selain itu 

pelaksanaan Guided Inquiry juga bisa meningkatkan hasil belajar siswa berupa 

kognitif, afektif dan psikomotor. Jadi, pada penelitian untuk setiap siklusnya 

digunakan strategi Guided Inquiry yang diharapkan mampu meningkatkan 

keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa. Hal tersebut didukung oleh 

Wirtha (2008: 25-26), bahwa strategi Guided Inquiry dapat membantu siswa 

dalam mengembangkan kemampuan kognitif, rasa tanggung jawab, pemecahan 

masalah dan keterampilannya masing-masing.  

Penerapan strategi pembelajaran Guided Inquiry penting dalam transisi 

pembelajaran dari strategi yang kurang mengembangkan keterampilan proses 

sains dan cenderung berpusat pada guru yang kurang efektif menjadi suatu 

strategi pembelajaran yang memberikan solusi alternatif.  Strategi pembelajaran 

Guided Inquiry membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan kognitif, 

rasa tanggung jawab, pemecahan masalah dan keterampilannya masing-masing 

(Bilgin, 2009). 

Penggunaan strategi Guided Inquiry bertujuan untuk menjadikan 

pembelajaran lebih bermakna sehingga semua potensi siswa dapat meningkat 

untuk membentuk dan mengembangkan diri siswa secara maksimal. Pada 

pembelajaran Guided Inquiry, dengan adanya keterlibatan siswa secara maksimal 



siswa mampu meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar yang 

diwujudkan dalam  peningkatan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor. 

Keterampilan proses sains yang dikembangkan meliputi delapan aspek yaitu 

keterampilan melakukan observasi/mengamati, mengajukan pertanyaan, 

menyusun hipotesis, merencanakan eksperimen/percobaan, melakukan koleksi 

data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan berkomunikasi secara tertulis. 

Berdasarkan NEM masuk siswa, SMP Negeri 26 Surakarta merupakan 

sekolah dengan kategori kurang sehingga KPS yang diutamakan yaitu observasi, 

mengajukan pertanyaan dan menyusun hipotesis. Lima aspek KPS lainnya 

digunakan sebagai data tambahan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul: “Peningkatan 

Keterampilan Proses Sains dan Hasil Belajar Siswa melalui Penerapan 

Strategi Pembelajaran Guided-Inquiry Pada Siswa Kelas VIII-B SMP Negeri 

26 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang menjadi 

pokok penelitian yaitu: 

1. Apakah penerapan strategi pembelajaran Guided Inquiry dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa kelas VIII-B SMP Negeri 26 Surakarta tahun 

pelajaran 2011/2012? 

2. Apakah penerapan strategi pembelajaran Guided Inquiry dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas VIII-B SMP Negeri 26 Surakarta tahun pelajaran 

2011/2012? 

3. Apakah penerapan strategi pembelajaran Guided Inquiry dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa kelas VIII-B SMP Negeri 

26 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012? 

 

 

 

 



C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan keterampilan proses sains siswa kelas VIII-B SMP Negeri 26 

Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 melalui penerapan strategi pembelajaran 

Guided Inquiry 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII-B SMP Negeri 26 Surakarta 

tahun pelajaran 2011/2012 melalui penerapan strategi pembelajaran Guided 

Inquiry 

3. Meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa kelas VIII-B 

SMP Negeri 26 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 melalui penerapan 

strategi pembelajaran Guided Inquiry 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran 

Biologi di kelas VIII-B SMP Negeri 26 Surakarta tahun pelajaran 

2011/2012. 

b. Memberikan suasana belajar yang lebih kondusif dan variatif  sehingga 

pembelajaran tidak monoton dan dapat membawa dampak pada 

peningkatan hasil belajar siwa kelas VIII-B SMP Negeri 26 Surakarta 

tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Bagi Guru 

a. Menambah wawasan tentang strategi pembelajaran yang efektif dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

b. Memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran Biologi 

khususnya terkait dengan keterampilan proses sains. 

3. Bagi Institusi 

Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu 

proses pembelajaran yang mampu meningkatkan keterampilan proses sains siswa 

kelas VIII-B SMP Negeri 26 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 

1. Keterampilan proses sains pada siswa kelas VIII-B SMP Negeri 26 Surakarta 

tahun pelajaran 2011/2012 dapat ditingkatkan dengan penerapan strategi 

pembelajaran Guided Inquiry. 

2. Hasil belajar siswa yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor 

sebagai wujud peningkatan keterampilan proses sains pada siswa kelas VIII-B 

SMP Negeri 26 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 dapat ditingkatkan 

dengan penerapan penerapan strategi pembelajaran Guided Inquiry.  

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai dasar referensi 

dalam pengembangan penelitian tindakan kelas lebih lanjut dalam rangka 

peningkatan keterampilan proses sains dan hasil belajar yang meliputi ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor dalam pembelajaran Biologi di SMP Negeri 26 

Surakarta. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran pada pokok bahasan Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan, 

Nutrien yang Dibutuhkan Tumbuhan dan Fotosintesis dalam rangka untuk 

meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar yang meliputi ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor serta memberikan alternatif dalam memilih 

sistem pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.  

 

  



C. SARAN 

1. Kepada Siswa 

a. Siswa hendaknya mengembangkan keterampilan proses sains sehingga 

mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. 

b. Siswa hendaknya terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui 

pengembangan keterampilan proses sains sehingga pembelajaran yang 

dilakukan lebih bermakna. 

c. Siswa hendaknya terlibat aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan 

strategi yang digunakan guru, khususnya Guided Inquiry sehingga 

perolehan pengetahuan dan konsep lebih tahan lama. 

d. Siswa hendaknya selalu meningkatkan kecakapan personal di dalam 

proses pembelajaran. 

2. Kepada Guru 

a. Guru hendaknya mempelajari dengan seksama langkah-langkah 

pembelajaran yang digunakan sehingga proses pembelajaran berjalan 

dengan baik. 

b. Guru hendaknya lebih melibatkan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran melalui pengembangan keterampilan proses sains sehingga 

pembelajaran yang dilakukan lebih bermakna. 

c. Guru hendaknya lebih melibatkan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan strategi yang digunakan guru, khususnya 

Guided Inquiry sehingga penguasaan pengetahuan dan konsep siswa lebih 

tahan lama. 

d. Guru hendaknya lebih memberikan arahan atau bimbingan kepada siswa 

melalui penerapan strategi pembelajaran Guided Inquiry sehingga siswa 

mampu meningkatkan kecakapan personal masing-masing 

3. Kepada Peneliti Lain 

a. Perlu diadakan penelitian sejenis dengan cakupan materi lain yang lebih 

luas sehingga dapat diketahui sejauh mana penerapan strategi 

pembelajaran Guided Inquiry dapat meningkatkan keterampilan proses 

sains dan hasil belajar siswa. 



b. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis hendaknya 

memperhatikan langkah pembelajaran Guided Inquiry.  

 

 

 

 

 


