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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dan pendidikan tidak dapat dipisahkan, sebab pendidikan 

merupakan kunci dari masa depan manusia yang dibekali dengan akal dan 

pikiran. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 Ayat (1) menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. 

Pembelajaran IPA, khususnya Biologi sangat diperlukan strategi 

pembelajaran yang tepat yang dapat melibatkan siswa seoptimal mungkin baik 

secara intelektual maupun emosional. Karena pembelajaran Biologi 

menekankan pada keterampilan proses, guru harus menguasai strategi-strategi 

pembelajaran dan dapat menciptakan suasana kelas yang membuat siswa 

termotivasi aktif dalam belajar, sehingga dapat meningkatan hasil belajar. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap proses pembelajaran IPA 

Biologi kelas VIII B di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta menunjukkan bahwa 

proses pembelajaran IPA belum optimal, masih banyak kendala yang dihadapi 

oleh guru, antara lain: (1) siswa yang tidak memperhatikan pelajaran dan ramai 
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sendiri sebanyak 15 siswa (39,5%), (2) siswa yang aktif dalam pembelajaran 

sebanyak 13 siswa (34,2%), (3) pembelajaran masih terpusat pada guru, (4) 

hasil belajar siswa masih rendah yaitu 11 siswa yang mencapai nilai KKM 68 

(28,9%), (5) metode mengajar yang digunakan guru kurang menarik. Di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta ini, terutama di kelas VIII B masih banyak siswa 

yang belum berani mengajukan pertanyaan atau pendapatnya didepan kelas, 

selain itu masih banyak siswa yang kurang aktif dalam kelompok apabila ada 

diskusi di kelas. Berdasarkan nilai awal siswa yang didapatkan dari nilai pretest 

awal, hasil belajar IPA biologi kelas VIII B berkisar 28,9% yaitu 11 siswa yang 

mencapai nilai KKM 68 dari keseluruhan siswa yang berjumlah 38 siswa yaitu 

22 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Untuk mengatasi persoalan 

tersebut maka seorang guru harus melakukan inovasi–inovasi dalam 

pembelajaran. 

Dari permasalahan yang telah disebutkan di atas, terdapat dua 

masalah penting yang harus dipecahkan yaitu kurang aktifnya siswa dalam 

proses pembelajaran bidang studi Biologi dan rendahnya hasil belajar yang 

dicapai siswa. Akar permasalahan tersebut adalah kurang tepatnya strategi 

pembelajaran yang digunakan, guru masih sering menggunakan metode 

ceramah dalam proses pembelajaran dan berpusat pada guru bukan berpusat 

pada siswa sehingga proses pembelajaran didalam kelas menjadi kurang 

menyenangkan dan kurang memberdayakan kemampuan yang dimiliki oleh 

siswa. Hal ini menyebabkan pencapaian hasil belajar kurang optimal dan 

tujuan pembelajaran masih belum tercapai. 
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Salah satu alternatif strategi yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah diatas adalah strategi pembelajaran inkuiri terbimbing 

(Guide Inquiry). Strategi pembelajaran inkuiri terbimbing (Guide Inquiry) 

adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses 

berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri 

jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri 

biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Guru 

memberikan suatu masalah kepada siswa dan harus dipecahkan oleh siswa 

dengan mencari informasi dari berbagai sumber. Dalam proses pembelajaran 

inkuiri terbimbing guru tidak langsung melepas semua kegiatan–kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa, guru tetap memberikan bimbingan dan pengarahan 

kepada siswa mengenai masalah yang harus dipecahkan. Strategi pembelajaran 

inkuiri terbimbing (Guide Inquiry) sering digunakan pada kelas yang belum 

berpengalaman belajar dengan strategi pembelajaran inkuiri, karena siswa 

masih terbiasa dengan metode yang ceramah yang selalu membutuhkan 

bimbingan guru sebagai pembimbing utama dalam proses pembelajaran. 

Hasil penelitian Ulinnur (2008) menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika melalui strategi pembelajaran inkuiri berbasis portofolio dapat 

meningkatkan keaktifan siswa. Hal ini disebabkan oleh perubahan tindak 

belajar yang dilakukan oleh guru yaitu dengan menggunakan strategi 

pembelajaran inkuiri berbasis portofolio dalam pembelajaran matematika. 

Dalam proses pembelajaran siswa terlibat aktif melalui diskusi yang dilakukan 

tiap kelompok untuk menyelesaikan permasalah yang diberikan guru. Selain itu 
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berdasarkan hasil penelitian Adi (2009), menunjukkan bahwa keterampilan 

proses sains melalui strategi pembelajaran inkuiri terpimpin disertai 

penggunaan LCD proyektor sebagai penguatan konsep dalam pembelajaran 

biologi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pokok bahasan sel, jaringan, 

keanekaragaman dan sistem organ pada tumbuhan.  

Melalui penelitian tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan 

strategi pembelajaran inkuiri terbimbing (Guide inquiry) diharapkan dapat 

meningkatan hasil belajar dan keaktifan siswa yang signifikan dalam proses 

pembelajaran bidang studi Biologi di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dirumuskan 

judul skripsi sebagai berikut:”PENERAPAN STRATEGI 

PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING (GUIDE INQUIRY) 

SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA 

BIOLOGI MATERI STRUKTUR DAN FUNGSI JARINGAN PADA 

TUMBUHAN SISWA KELAS VIII B SMP MUHAMMADIYAH 5 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2011/2012” 

 
B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah dan efektif, maka objek–objek 

penelitian perlu dibatasi. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Siswa kelas VIII B SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. 
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2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran IPA Biologi dengan 

menggunakan strategi pembelajaran inkuiri terbimbing (Guide Inquiry). 

3. Parameter penelitian 

Parameter yang digunakan adalah hasil belajar siswa setelah 

penerapan strategi pembelajaran inkuiri terbimbing (Guide Inquiry) yang 

diukur dari aspek kognitif yang mencapai nilai KKM 68 sebesar 75%, aspek 

afektif siswa mencapai jumlah nilai indikator sebesar 25 (berminat) dan 

aspek psikomotorik siswa dapat terampil dalam proses pembelajaran pada 

siswa kelas VIII B SMP Muhammadiyah 5 Surakarta  Tahun Ajaran 

2011/2012. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat 

dirumuskan masalah yaitu: “Apakah penerapan strategi pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing (Guide Inquiry) dapat meningkatkan hasil belajar IPA Biologi 

materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan pada siswa kelas VIII B 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 2011/2012?”  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian diatas yaitu meningkatkan hasil belajar IPA 

Biologi materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan dengan menerapkan 

strategi pembelajaran Inkuiri Terbimbing (Guide Inquiry) pada siswa kelas 

VIII B SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 2011/2012. 

 



6 
 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi siswa, guru dan pihak sekolah. Adapun manfaat dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

pengembangan dalam dunia pendidikan tentang penerapan penggunaan 

Strategi pembelajaran inkuiri terbimbing (Guide Inquiry). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas mandiri maupun 

kelompok meningkat. 

2) Meningkatkan keberanian siswa dalam mengungkapkan ide, 

pendapat, pertanyaan dan saran didepan kelas. 

3) Meningkatkan pemahaman siswa dalam menerima pelajaran yang 

diberikan oleh guru 

b. Bagi guru. 

1) Meningkatkan professional guru sehingga guru lebih berpengalaman 

dalam mengajar. 

2) Membantu guru dalam meningkatkan dan memperbaiki kualitas hasil 

dan proses belajar mengajar 
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c. Bagi pihak sekolah. 

Memberikan informasi kepada pihak sekolah dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan dengan banyaknya strategi pembelajaran 

yang cocok dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan.  

 


