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ABSTRAK 

 

Arti Wahyu Utami. PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN  GUIDED 

INQUIRY TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS DITINJAU DARI 

GAYA BELAJAR SISWA KELAS VIII SMA NEGERI 1 JATEN TAHUN 

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

Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.    

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh penggunaan strategi 

pembelajaran Guided Inquiry terhadap keterampilan proses saisn siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Jaten  ; (2) pengaruh gaya belajar siswa terhadap keterampilan proses 

saisn siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jaten; dan (3) interaksi antara strategi 

pembelajaran dengan gaya belajar terhadap keterampilan proses sains siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Jaten. 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi experiment) 

menggunakan Randomized Control Only Design. Strategi pembelajaran dan gaya 

belajar sebagai variabel bebas dan keterampilan proses sains sebagai variabel terikat. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas  VIII semester genap  SMP Negeri 

1 Jaten  tahun pelajaran 2011/2012. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII C sebagai kelompok kontrol dan siswa kelas VIII D sebagai kelompok 

eksperimen. Teknik pengambilan sampel dengan “Cluster Random Sampling”. 

Teknik pengumpulan data keterampilan proses sains menggunakan teknik tes dan 

lembar observasi. Pengukuran gaya belajar biologi menggunakan angket. Teknik 

analisis data dengan menggunakan Analisis varians (ANAVA) dua jalan dan uji 

lanjut Bunfferoni. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Strategi pembelajaran  Guided 

Inquiry berpengaruh nyata terhadap keterampilan proses sains siswa kelas   VIII SMP 

Negeri 1 Jaten ; 2) Gayai belajar tidak  berpengaruh terhadap keterampilan proses 

sains  siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jaten ; dan 3) Tidak terdapat interaksi antara 

strategi pembelajaran dan gaya belajar terhadap  keterampilan proses sains siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Jaten. 

 

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran  Guided Inquiry,Keterampilan Proses Sains,  Gaya 

Belajar  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Arti Wahyu Utami. THE EFFECT OF GUIDED INQUIRY LEARNING 

STRATEGY ON THE SCIENCE PROCESS SKILL VIEWED FROM THE 

LEARNING TYPOLOGY OF VIII GRADERS OF SMP NEGERI 1 JATEN IN 

THE SCHOOL YEAR OF 2011/2012. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 

Education Faculty, Surakarta Sebelas Maret University, July 2012. 

This research aims to find out: (1) the effect of guided inquiry learning 

strategy use on the science process skill of VIII graders of SMP Negeri (Public Junior 

High School) 1 Jaten; (2) the effect of the learning typology on the science process 

skill of VIII graders of SMP Negeri 1 Jaten; and (3) the interaction between the 

learning strategy and learning typology on the science process skill of VIII graders of 

SMP Negeri 1 Jaten. 

This study was a quasi-experiment research using Randomized Control Only 

Design. The learning strategy and learning typology served as independent variable 

and science process skill served as dependent variable. The population of research 

was the even semester of VIII graders of SMP Negeri 1 Jaten in the school year of 

2011/2012. The sample of research was the VIII C graders as control group and VIII 

D graders as the experiment group. The sampling technique used was “Cluster 

Random Sampling”. Techniques of collecting data used for collecting data on science 

process science were test and observation sheet. The measurement of biology 

learning typology was done using questionnaire. Technique of analyzing data used 

was a two-way variance analysis (ANAVA) and Bunfferoni follow-up test. 

The conclution of the research are: 1) Guided Inquiry learning strategy affects 

significantly the science process skill of the VIII graders of SMP Negeri 1 Jaten; 2) 

Learning typology does not affect the science process skill of the VIII graders of 

SMP Negeri 1 Jaten; and 3) there was no interaction between learning strategy and 

learning typology on the science process skill of the VIII graders of SMP Negeri 1 

Jaten. 

 

Keywords: Guided Inquiry learning strategy, Science Process Skill, Learning 

typology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan memberikan konstribusi yang sangat besar terhadap kemajuan 

suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menterjemahkan pesan konstitusi serta 

sarana dalam membangun watak bangsa.  Tujuan pendidikan diarahkan pada 

pengembangan peserta didik dan inovatif, melalui proses- proses pembelajaran yang 

kreatif dan inovatif. Tujuan akhir dari pendidikan adalah terciptanya kualitas sumber 

daya manusia yang utuh secara intelektual, kemapuan dan moral. 

Keberhasilan dalam pendidikan tidaklah lepas dari kegiatan proses belajar 

mengajar. Dalam proses belajar mengajar diperlukan suatu ketrampilam atau keahlian 

tertentu oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran. Ketrampilan atau keahlian 

tersebut diperlukan, karena tiap siswa memiliki tingkat pemahaman yang tidak sama. 

Ada yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi dan ada yang kurang atau rendah. 

Belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara 

guru dan siswa dalam situasi pendidikan. Oleh karena itu, guru dalam mengajar 

dituntut kesabaran, keuletan, dan sikap terbuka di samping kemampuan dalam situasi 

belajar mengajar yang lebih aktif. 

Pada saat proses kegiatan belajar mengajar kebanyakan siswa lebih bersifat 

pasif, enggan, takut atau malu untuk mengemukakan pendapatnya. Keadaan semacam 

ini sedikit banyak akan mengganggu kelancaran pembelajaran dan juga kreativitas 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran biologi saat ini umumnya lebih 

terorientasi pada aspek produk sains dan kurang mengembangkan proses sains. Jika 

hal ini dibiarkan terus akan menyebabkan siswa semakin mengalami kesulitan dalam 

mempelajari dan memahami konsep- konsep yang ada dalam pelajaran biologi dan 

guru juga akan mengalami kesulitan dalam membelajarkan siswa karena 



pembelajaran cenderung satu arah, sehingga pada gilirannya proses pembelajaran 

menjadi terlambat dan lamban. 

 Disamping  hal diatas, gambaran selintas tentang keadaan siswa  SMP Negeri 

1 Jaten dalam kegiatan pembelajaran adalah 1) Suasana dalam pembelajaran dalam 

kelas masih kurang kondusif, 2) Aktivitas sebagian besar siswa hanya dalam kelas 

hanya duduk dan memperhatikan guru menerangkan, 3) Pendekatan pembelajaran 

yang digunakan masih berpusat pada guru/teacher centered,  4) Saat dijelaskan siswa 

kelihatannya mendengarkan tetapi ternyata hasil belajarnya masih jauh dari harapan, 

6) Mereka menganggap pelajaran Sains/ Biologi sulit karena banyak hapalannya. 

 Metode atau teknik merupakan salah satu cara yang berfungsi dalam proses 

mencapai tujuan belajar . Teknik mengajar yang baik ialah yang disesuaikan dengan 

materi yang disampaikan, kondisi siswa dan sarana yang tersedia. Melihat fenomena 

ini, penulis mengusulkan adanya inovasi dalam proses pembelajaran, yaitu melalui 

pengajaran dengan Guided Inquiry. Inkuiri tidak hanya mengembangkan kemampuan 

intelektual tetapi seluruh potensi yang ada, termasuk pengembangan emosional dan 

keterampilan inkuiri merupakan suatu proses yang bermula dari merumuskan 

masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan 

membuat kesimpulan. 

 Melalui keterampilan keterampilan proses ilmiah dan sikap ilmiah siswa dapat 

mengembangkan kemampuan potensi berpikir. Ada berbagai keterampilan- 

keterampilan proses terdiri dari keterampilan- keterampilan dasar (basic skill) dan 

keterampilan- keterampilan terintegrasi ( integrated skills). Konsep sains/ biologi 

akan lebih bermakna diperoleh melalui pengamatan langsung. Karena obyek yang 

dipelajari adalah nyata dan terdapat disekitar siswa. Data pengamatan akurat dapat 

diperoleh siswa jika memiliki keterampilan proses sains yaitu mengamati, 

menggolongkan, menafsirkan, membuat kesimpulan dan akhirnya mampu 

mengkomunaksikan kepada orang lain baik secara lisan ataupun tertulis misalnya 

membuat laporan tugas. Dalam proses pembelajaran siswa dihadapkan pada langsung 

masalah Sains/Biologi yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari –hari. 



 Keberhasilan pembelajaran selain dipengaruhi oleh metode yang digunakan 

oleh guru juga dipengaruhi oleh faktor yang lain salah satunya adalah gaya belajar. 

Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa gaya belajar tidak berpengaruh terhadap 

ketrampilan proses sains, namun penelitian ini menggunakan gaya belajar dan strategi 

pembelajaran Guided Inquiry yang diduga kuat dapat berpengaruh terhadap 

ketrampilan proses sains. Gaya belajar adalah cara yang lebih disukai dalam 

melakukan kegiatan berpikir memproses dan mengerti suatu informasi 

(Gunawan,2003). Gaya belajar di bagi menjadi tiga macam yaitu 1) Visual adalah 

menyerap informasi dengan cara mengamati dan melihat apa yang berlangsung 

disekeliling mereka, 2) Auditori adalah mereka mulai bias belajar dengan baik 

terutama dengan mendengarkan dan dengan mudah mengingat informasi kompleks 

yang didengar, 3) Kinestetik adalah melibatkan seluruh tubuh ketika menyerap 

informasi dan mendapatkan ketrampilan dasar (Prashnig, 2007). 

      Berdasarkan uraian diatas maka dapat diadakan penelitian yang berjudul “ 

Pengaruh Strategi  Pembelajaran Guided Inquiry Terhadap  Keterampilan 

Proses Sains Ditinjau Dari Gaya Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Jaten  

Tahun Pelajaran 2011/2012 “ 

 

B. Perumusan  Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas serta untuk memperjelas 

masalah maka dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Guided inquiry  

terhadap keterampilan proses sains  pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jaten 

? 

2. Apakah terdapat pengaruh gaya belajar terhadap keterampilan proses sains 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jaten ? 



3. Apakah ada  interaksi antara  strategi pembelajaran Guided inquiry dan gaya 

belajar terhadap keterampilan proses sains pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

1 Jaten  

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang telah dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui 

1. Pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Guided Inquiry terhadap  

keterampilan proses sains  pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jaten. 

2. Pengaruh gaya belajar terrhadap keterampilan proses sains pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Jaten 

3. Interaksi antara strategi pembelajaran  Guided Inquiry dengan  gaya belajar 

terhadap keterampilan  proses sains pada siswa kelas kelas VIII SMP Negeri 1 

Jaten   

 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah perumusan masalah di atas diperoleh jawabannya, diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Siswa 

1. Meningkatkan kreatifitas dan keaktifan  siswa dalam pembelajaran sains atau 

biologi 

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

memecahkan masalah bersama, berpendapat dan bertanggung jawab. 

3. Meningkatkan keterampilan proses sains dalam pembelajaran biologi 

b. Bagi guru 

1. Membantu guru dalam usaha mencari bentuk pembelajaran yang efektif dan 

menyenangkan 



2. Memberikan masukan kepada guru dalam pemilihan pendekatan pembelajaran 

agar pembelajaran lebih berpusat pada siswa (student-centered 

 

c. Bagi Instansi 

Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu 

proses pembelajaran yang mampu meningkatkan keterampilan proses sains 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jaten sehingga meningkatkan sumber daya 

pendidikan untuk menghasilkan output yang berkualitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pembelajaran Guided Inquiry 

terhadap keterampilan proses sains ditinjau dari gaya belajar siswa dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Strategi pembelajaran Guided Inquiry  berpengaruh nyata meningkatkan  

keterampilan proses sains pada siswa kelas VIII  SMP Negeri 1 Jaten tahun 

pelajaran 2011/2012. 

2. Gaya belajar siswa tidak berpengaruh nyata terhadap keterampilan proses sains 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jaten tahun pelajaran 2011/2012. 

3. Tidak ada interaksi antara strategi pembelajaran dengan gaya belajar terhadap 

keterampilan proses sains pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jatentahun 

pelajaran 2011/2012. 

4. Strategi pembelajaran Guided Inquiry lebih baik dibanding konvensional terhadap 

keterampilan proses sains siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jaten tahun pelajaran 

2011/2012. 

 

 

 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

referensi pada penelitian sejenis mengenai strategi pembelajaran Guided Inquiry 

dan gaya belajar.  

 



2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru 

dalam memberikan pembelajaran biologi yaitu dengan mengetahui gaya belajar 

siswa serta menerapkan strategi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa 

sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian keterampilan proses sains. 

 

C. SARAN 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis dalam 

dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran biologi di kelas. Agar dapat 

mencapai hasil yang optimal, kontribusi dari berbagai elemen dalam pembelajaran 

merupakan syarat yang harus dipenuhi. 

1.Guru  

a. Guru mengetahui gaya  belajar siswa sehingga hasil belajar dapat tercapai secara 

optimal. 

b. Guru mengetahui karakteristik siswa dalam belajar sehingga dapat menerapkan 

strategi pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa; 

c.  Dalam menerapkan Guided Inquiry , guru perlu memperhatikan kemampuan siswa 

dalam menyampaikan materi sehingga konfirmasi materi oleh guru sangat diperlukan 

agar ketercapaian keterampilan proses sains optimal 

d. Guru mampu mengatur waktu pelaksanaan dengan baik sehingga semua aspek 

pembelajaran dapat disampaikan. 

2. Peneliti 

Penelitian ini sangat terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu diadakan 

penelitian yang lebih lanjut mengenai penerapan strategi pembelajaran Guided 

Inquiry dalam ruang lingkup yang lebih luas serta faktor-faktor lain yang turut 

berpengaruh terhadap pembelajaran. 

 
 
 


