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Penelitian dilatar belakangi oleh kondisi pembelajaran kelas VII D SMP N
3 Colomadu yang terdapat kelemahan, antara lain: siswa kurang disiplin,
partisipasi siswa masih rendah, siswa ramai dan tidak memperhatikan penjelasan
guru, pembelajaran masih berpusat pada guru, hal ini yang mengakibatkan hasil
belajar rendah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa
pada aspek kognitif maupun aspek afektif pada materi ekosistem kelas VII D
SMPN 3 Colomadu tahun ajaran 2011/2012 dengan menerapkan pendekatan
inkuiri terpimpin disertai modul. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan
kelas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan (tindakan), observasi dan refleksi
yang terlaksana sebanyak 2 siklus. Analisis data yang digunakan adalah dengan
cara deskriptif kualitatif dengan menggunakan triangulasi data yaitu kombinasi
dari beragam sumber data, tenaga, peneliti, teori dan teknik metodologi logis atas
gejala sosial. Sumber data diperoleh dari hasil belajar siswa (aspek kognitif) mata
pelajaran biologi dan pengamatan sikap siswa selama proses pembelajaran
berlangsung (aspek afektif) antara peneliti dan kolaborator. Penelitian ini diawali
dengan pembentukan kelompok secara heterogen untuk melakukan pengamatan
ekosistem di lingkungan sekitar sekolah yang di akhiri kesimpulan dan
pelaksanaan post-test setiap siklusnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya
peningkatan hasil belajar disetiap siklus. Banyaknya siswa yang tuntas KKM (>
70) sebelum tindakan sebanyak 10 siswa (31,25%), siklus I meningkat menjadi 20
siswa (62,5%) dan pada sikus II sebesar 26 siswa (81,25%) Nilai rata-rata kelas
sebelum tindakan 60,09 meningkat pada siklus I yaitu 72,5 dan pada siklus II
menjadi 77,66. Rata-rata hasil belajar siswa aspek afektif perilaku berkarakter
pada saat observasi diperoleh sebesar 10,97 (Cukup), siklus I sebesar 12,78
(Berminat) dan pada siklus II diperoleh 15,66 (Berminat). Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan inkuiri disertai modul
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek kognitif dan afektif pada
materi ekosistem kelas VII D SMPN 3 Colomadu 2011/2012.
Kata kunci: pendekatan inkuiri terpmpin, modul, ekosistem, hasil belajar kognitif, hasil belajar
afektif.
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tanpa menggunakan suatu strategi

PENDAHULUAN
Belajar adalah suatu proses

atau pendekatan pembelajaran untuk

usaha yang dilakukan seseorang

meningkatkan kemampuan peserta

untuk memperoleh suatu perubahan

didik. Peserta didik terlihat kurang

tingkah

berminat

laku

yang

keseluruhan,

baru

secara

dalam

mengikuti

sebagai

hasil

pembelajaran dengan cara tersebut.

sendiri

dalam

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil

lingkungannya.

observasi kelas yang dilakukan oleh

(Slameto, 2003:2). Proses belajar

peneliti. Berdasarkan hasil observasi

mengajar yang diselenggarakan di

dari 32 siswa di kelas VII D diperoleh

sekolah

formal,

data yaitu masih ada sebagian siswa

mengarahkan

yang kurang disiplin sebanyak 16 %,

pengalamannya
interaksi

dengan

atau

dimaksudkan
perubahan

lembaga
untuk

diri

siswa

secara

terencana, baik perubahan dalam
pengetahuan,

pemahaman,

dan

ketrampilan atau sikap (Sudjana,
2006:22).

kurangnya kerja sama siswa saat diskusi
sebanyak 25 %, kurangnya inisiatif
siswa

dalam

menjawab

maupun

mengajukan pertanyaan sebanyak 69 %,
kurangnya

perhatian

siswa

saat

mengikuti pembelajaran sebanyak 19 %,

Peneliti melakukan observasi

dan hasil belajar siswa belum tuntas

proses pembelajaran di SMP Negeri

sebanyak

3 Colomadu. Observasi dilakukan

ketuntasan minimal (KKM=70). Oleh

pada saat pelajaran biologi sedang

karena itu, hasil belajar siswa secara

berlangsung di kelas VII D. Keadaan

umum yaitu dari aspek kognitif dan

kelas tersebut sudah cukup baik

afektif masih banyak yang belum

dalam hal sarana dan prasarana

mencapai ketuntasan sesuai KKM di

pembelajaran,

tetapi

sekolah tersebut dilihat yang dapat

pembelajaran

dibuktikan dari daftar nilai ulangan

penggunaan

akan
media

belum optimal. Peserta didik hanya
mengikuti

pembelajaran

yang

69

%

dengan

kriteria

siswa.
Peneliti

berupaya

mencari

bersifat monoton, yaitu ceramah dari

penyelesaian

guru dan mengerjakan tugas dari

terjadi di sekolah tersebut dengan

guru yang kadang diselingi diskusi

melakukan penelitian tindakan kelas.

permasalahan
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Penelitian tindakan kelas merupakan

sehingga

suatu pencermatan terhadap kegiatan

bimbingan dari guru.

belajar berupa sebuah tindakan, yang

masih

membutuhkan

Penggunaan modul bertujuan

sengaja dimunculkan dan terjadi

untuk

dalam sebuah kelas secara bersama

pembelajaran lebih terencana dan

(Arikunto, 2007:3-4).

dapat meningkatkan hasil belajar

Sesuai dengan hasil penelitian

membantu

siswa.

Sesuai

proses

dengan

Qudsiyah (2005:45-46) dilaporkan

terdahulu

bahwa

penggunaan

Agustina (2010:103) yaitu mengenai

Pendekatan Inkuiri Terpimpin siswa

manfaat modul dilaporkan dapat

diajarkan

mendorong

dengan

menemukan

sendiri

yang

penelitian

dilakukan

siswa

oleh

untuk

aktif

pemahaman tentang suatu materi

berdiskusi dan bekerja sama karena

pembelajaran.

dapat

dengan membaca modul mereka tahu

belajar

materi yang akan dibahas dan dalam

yang baru yakni belajar bergotong-

materi tersebut ada beberapa hal

royong

dan

yang belum mereka pahami sehingga

kelompok.

Peneliti

mendorong mereka untuk bertukar

Pendekatan

Inkuiri

menemukan

pemahaman

dalam

berdiskusi
memilih

Siswa

arti

positif

pendapat

dengan

teman

mereka

Terpimpin untuk penelitian tindakan

tentang

hal-hal

yang

belum

kelas kali ini karena lebih sesuai

dipahami.

dengan karakter siswa kelas VII yang

Peneliti menetapkan materi

baru masuk ke sekolah menengah

ekosistem

pertama. Siswa kelas VII masih

Materi

ekosistem

membutuhkan penyesuaian dalam

diamati

secara

hal pembelajaran yaitu dari sekolah

lingkungan sekitar sekolah, sehingga

dasar menuju ke sekolah menengah

siswa lebih mudah menerapkan teori

pertama (SMP) yang lebih menuntut

dengan keadaan yang sebenarnya.

kemandirian dalam belajar. Siswa
tersebut

belum

berpengalaman

dengan

pembelajaran

inkuiri

untuk

penelitian
lebih

ini.

mudah

langsung

di

Berdasarkan hasil observasi
dan kesepakatan dengan guru mata
pelajaran Biologi yang disesuaikan
dengan permasalahan yang dihadapi
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siswa dalam proses belajar mengajar,

mencari dan menemukan sendiri

maka

jawaban dari suatu masalah yang

akan

dilakukan

penelitian

dengan judul “Upaya Meningkatkan
Hasil

Belajar

Ekosistem

Biologi

Dengan

dipertanyakan.

Materi

Pendekatan

inkuiri

dibagi

Pendekatan

menjadi beberapa jenis. Menurut

Inkuiri Terpimpin Disertai Modul

Sund dan Trowbridge (1973) dalam

Pada Siswa Kelas Vii D Smp Negeri

Mulyasa (2008:108-109) Pendekatan

3

Inkuiri

Colomadu

Tahun

Ajaran

dibedakan

2011/2012”.

macam

LANDASAN TEORI

Terpimpin

Pembelajaran

antara

menjadi
lain,

(guide

tiga

a)Inkuiri
inquiry),

diartikan

Pendekatan ini digunakan terutama

sebagai usaha untuk mengorganisasi

bagi para peserta didik yang belum

lingkungan

berpengalaman

dalam

hubungannya

belajar

dengan

dengan siswa dan bahan pengajaran

pendekatan inquiry, dalam hal ini

yang menimbulkan proses belajar

guru memberikan bimbingan dan

(Usman, 2000:6). Menurut Mudjiono

pengarahan yang cukup luas, b)

(2005:25) pembelajaran dilakukan

Inkuiri Bebas (free inquiry), pada

karena dapat membantu siswa agar

inquiry

memperoleh berbagai pengalaman

mengadakan

dan dengan pengalaman itu tingkah

bagaikan seorang ilmuwan, c) Inkuiri

laku siswa bertambah, baik kualitas

Bebas yang dimodifikasi (modified

maupun kuantitas. Tingkah laku

free inquiry), pada inkuiri ini guru

yang

memberikan

dimaksud

meliputi

bebas

peserta

penelitian

permasalahan

didik
sendiri

atau

pengetahuan, ketrampilan, dan nilai

problem dan kemudian peserta didik

atas norma yang berfungsi sebagai

diminta

pengendali sikap dan perilaku siswa.

permasalahan

tersebut

pengamatan,

eksplorasi,

Menurut Sanjaya (2009:196),
pendekatan inkuiri adalah rangkaian
kegiatan

pembelajaran

untuk

memecahkan
melalui
dan

prosedur penelitian.

yang

Menurut Herdian (2010:1),

menekankan pada proses berpikir

Pendekatan Inkuiri Terpimpin (PIT)

secara kritis dan analitis untuk

adalah pendekatan inkuiri dimana
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guru membimbing siswa melakukan

mengelompokkan

kegiatan dengan memberi pertanyaan

jenisnya, melihat keterkaitan antara

awal dan mengarahkan pada suatu

kelompok/jenis

diskusi. Penggunaan pendekatan ini

membuat pohon permasalahan dan

menjadikan siswa dapat belajar lebih

sejenisnya, c) Identifikasi masalah,

berorientasi pada bimbingan dan

dalam tahap ini siswa melakukan

petunjuk dari guru hingga siswa

identifikasi

dapat

permasalahan,

memahami

konsep-konsep

masalah

sesuai

masalah

dan

serta

memverifikasi
mengembangkan

pelajaran. Pada pendekatan ini siswa

hipotesis, mencari berbagai alternatif

dihadapkan pada tugas-tugas yang

pemecahan

relevan

untuk

mengembangkan

secara

individual

diselesaikan
agar

baik

mampu

masalah,

sementara,

dan

kesimpulan

d)

Penyimpulan/

menyelesaikan masalah dan menarik

penyelesaian masalah, dalam tahap

suatu kesimpulan secara mandiri.

ini siswa didorong untuk mencari

Menurut Wena (2009:68-69),

pemecahan masalah yang paling

pembelajaran model inkuiri terdiri

tepat.

atas empat tahap, yaitu sebagai

masalah adalah tujuan utama dari

berikut a) Investigasi, dalam tahap

pembelajaran sains (Smith, 1990;

ini

Minstrell, 1989; Layton, 1992).

dihadapkan

pada

permasalahan-permasalahan

yang

perlu

siswa

dilakukan

kajian/investigasi

Kemampuan

Penggunaan
inkuiri

dalam

pemecahan

pendekatan
pembelajaran

dan guru merancang bahan ajar yang

mempunyai

mampu mendorong atau merangsang

kelemahan. Keunggulan pendekatan

siswa untuk melakukan pengkajian

inkuiri antara lain a) Pendekatan

lebih lanjut terhadap permasalahan

inkuiri menekankan kepada aspek

yang ada, yakni mengumpulkan data,

kognitif, afektif, dan psikomotor

mengkaji, mengklarifikasikan data

secara seimbang, b) Memberikan

dan

kesempatan kepada

sejenisnya,

b)Penentuan

keunggulan

dan

siswa untuk

masalah, dalam tahap ini siswa

belajar sesuai dengan gaya belajar

didorong untuk mampu memetakan

mereka,

permasalahan

dianggap

yang

ada

yaitu

c)

Pendekatan

inkuiri

sesuai

dengan
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perkembangan

psikologi

belajar

Menurut Munadi (2008:8),

modern yang menganggap belajar

media pembelajaran adalah segala

adalah proses perubahan tingkah laku

sesuatu yang dapat menyampaikan

berkat adanya pengalaman, d) Dapat

dan menyalurkan pesan dari sumber

melayani

yang

secara terencana sehingga tercipta

memiliki kemampuan diatas rata-

lingkungan belajar yang kondusif

rata. Artinya, siswa yang memiliki

dimana

kemampuan belajar bagus tidak akan

melakukan proses belajar secara

terhambat oleh siswa yang lemah

efisien dan efektif.

kebutuhan

dalam

siswa

belajar.

Kelemahan

penerimanya

Menurut

dapat

Encyclopedia

of

pendekatan inkuiri antara lain a) Jika

Educational Research dalam Usman

pendekatan ini digunakan dalam

(2006:31-32), manfaat media antara

pembelajaran,

sulit

lain a) Meletakkan dasar-dasar yang

dan

konkret

maka

mengontrol

akan

kegiatan

untuk

berpikir,

b)

keberhasilan siswa, b) Strategi ini

Memperbesar perhatian siswa, c)

sulit

Membuat

dalam

merencanakan

pelajaran

lebih

pembelajaran oleh karena terbentur

menetap/tidak mudah dilupakan, d)

dengan

dalam

Memberikan pengalaman yang nyata

belajar, c) Kadang-kadang dalam

yang dapat menumbuhkan kegiatan

mengimplementasikannya,

berusaha sendiri di kalangan para

memerlukan waktu yang panjang

siswa, e) Menumbuhkan pemikiran

sehingga

yang

kebiasaan

siswa

sering

menyesuaikannya

guru

sulit

dengan

waktu

yang telah ditentukan,
kriteria

d) Selama

keberhasilan

belajar

teratur

Membantu
dan

dan

kontinu,

tumbuhnya

membantu

f)

pengertian

perkembangan

kemampuan berbahasa.

ditentukan oleh kemampuan siswa

Pengertian

modul

adalah

menguasai materi pelajaran, maka

salah satu bentuk bahan ajar yang

pendekatan

sulit

dikemas secara utuh dan sistematis,

guru

di dalamnya memuat seperangkat

inkuiri

diimplementasikan

akan
oleh

(Sanjaya, 2009:208-209).

pengalaman belajar yang terencana
dan

didesain

untuk
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peserta

didik

menguasai

belajar

yang

spesifik

tujuan
(Suaidin,

2010:2).

ranah

kognitif,

dan

psikomotorik dari proses belajar
yang

Menurut Hanafi (2003:50-

afektif,

dilakukan

dalam

waktu

tertentu.

53), format penulisan modul meliputi

Menurut

Gagne

dalam

beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut

Aunurrahman

antara lain a)

Judul modul, b)

menyimpulkan ada lima macam hasil

Deskripsi singkat tentang materi

belajar, antar lain: a) Keterampilan

pembelajaran,c)Tujuan pembelajaran

intelektual,

yang

prosedural yang mencakup belajar

dibagi

dalam

tujuan

(2010:47)

atau

pengetahuan

pembelajaran umum dan khusus, d)

konsep, prinsip, dan

Pokok bahasan dan atau sub pokok

masalah

bahasan, e) Bahan belajar yang

penyajian materi di sekolah,

berisikan

terkait

Strategi kognitif, yaitu kemampuan

dengan materi, f) Langkah-langkah

untuk memecahkan masalah-masalah

kegiatan pembelajaran,g)Menguraian

baru dengan jalan mengatur proses

materi, h) Referensi, i)

internal

masing-masing

individu

dalam

memperhatikan,

belajar,

informasi

terdiri dari: (1)

yang

Lampiran,

Lembar kerja, (2)

yang

pemecahan

diperoleh

b)

Informasi yang mendukung dan tidak

mengingat,

disampaikan di bagian lain, (3)

Informasi verbal, yaitu kemampuan

Penjelasan untuk keterangan dalam

untuk

mendeskripsikan

kotak:

dengan

kata-kata

catatan

fasilitator/pelatih:

untuk
menguraikan

relevan, d)

difasilitasi

yaitu

fasilitator/pelatih

berpikir,

c)

sesuatu

dengan

jalan

mengatur informasi-informasi yang

mengenai hal penting yang akan
oleh

dan

melalui

Keterampilan motorik,
kemampuan

untuk

yang tidak tercakup dalam langkah-

melaksanakan

langkah kegiatan pembelajaran.

mengkoordinasikan gerakan-gerakan

Menurut
(2008:14)
pencapaian

hasil

Haris,

dkk.

belajar

adalah

bentuk

yang
e)

berhubungan

dan

dengan

otot,

Sikap, yaitu suatu kemampuan

perubahan

internal yang mempengaruhi tingkah

perilaku yang cenderung menetap di

laku seseorang yang didasari oleh
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emosi,

kepercayaan-kepercayaan

serta faktor intelektual.

pembelajaran dapat dilihat dari hasil
belajar. kriteria ketuntasan belajar
Suryosubroto

(2002:77)

antara lain a) Ketuntasan belajar
dapat

dilihat

secara

PENELITIAN

Hasil Penelitian
Tabel 1. Rata-rata dan prosentase hasil
belajar Biologi materi Ekosistem
dengan
Pendekatan
Inkuiri
Terpimpin disertai modul pada
siswa kelas VII D SMP N 3
Colomadu
tahun
ajaran
2011/2012

kelompok
Langkah

maupun secara perseorangan, b)
Secara kelompok, ketuntasan belajar
dinyatakan

telah

dicapai

jika

sekurang-kurangnya 85 % dari siswa
dalam kelompok yang bersangkutan
telah memenuhi kriteria ketuntasan
belajar,

c)

Secara

DAN

PEMBAHASAN

Berhasil atau tidaknya proses

menurut

HASIL

Penilaian
Kognitif
1. KKM
2. Rata-rata
3. Prosentase
Ketuntasan
Penilaian
Keaktifan
Rata-rata

Pra
Siklus

Siklus I

Siklus II

70
60,09
31,25%
(Belum
tuntas)

70
72,5
62,5%
(Tuntas)

70
77,66
81,25%
(Tuntas)

-

12,78

15,66

perorangan,

ketuntasan belajar dinyatakan telah

Berdasarkan tabel 1. dapat

terpenuhi jika seorang siswa telah

diketahui bahwa hasil belajar siswa

mencapai taraf penguasaan minimal

dalam aspek kognitif menunjukkan

yang ditetapkan bagi setiap unit

perubahan dari pra siklus sampai

bahan yang dipelajari, d) Dalam

siklus II. Keadaan kelas pada siklus I

kurikulum 1984, taraf penguasaan

diperoleh rata-rata kelas 72,5. Pada

minimal

bagi

pembelajaran siklus I ini terdapat 12

ketuntasan belajar secara perorangan

siswa (37,5%) belum tuntas KKM

adalah 1) 75 % unit hasil penilaian

7,0 dan 20 siswa sudah tuntas dengan

formatif pada setiap satuan pelajaran,

prosentase sebesar 62,5%. Hal ini

2) 60 % unit rata-rata hasil atau

menandakan

penilaian sub sumatif, sumatif, dan

pada siklus I mengalami peningkatan

kurikulum pada setiap semester.

dibanding

yang

ditetapkan

bahwa pembelajaran

dengan

kondisi

awal

sebelum diadakan tindakan kelas.
Rata-rata kelas kondisi awal yaitu
60,09 ini berarti jumlah siswa yang
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mencapai KKM hanya 10 siswa atau

Negeri

31,25 %. Data penilaian aspek

pelaksanaan

kognitif siklus II diperoleh rata-rata

menggunakan

kelas

adanya

Terpimpin (PIT) disertai Modul.

signifikan

Menurut Wena (2009:232), modul

77,66

ini

peningkatan
dibanding

berarti

yang
pada

penelitian

guna
tindakan

Pendekatan

Inkuiri

adalah salah satu bentuk media cetak

pembelajaran siklus II ini terdapat 6

yang berisi satu unit pembelajaran,

siswa (18,76%) belum tuntas KKM

dilengkapi

7,0 dan sebanyak 26 siswa sudah

komponen sehingga memungkinkan

tuntas

siswa-siswa

dengan

I.

Colomadu

Pada

KKM

siklus

3

prosentase

dengan

berbagai

yang

sebesar 81,27%. Dengan demikian

mempergunakannya dapat mencapai

penelitian tindakan siklus II berhasil

tujuan secara mandiri, dengan sekecil

dan sudah mencapai target yaitu 75%

mungkin bantuan dari guru, mereka

siswa tuntas KKM.

dapat

Hasil belajar siswa ditinjau

mengontrol

kemampuan

mengevaluasi

sendiri,

yang

dari aspek afektif ditinjau dari lima

selanjutnya dapat menentukan mulai

indicator

dari

yaitu

kesiapan

dalam

mana

kegiatan

belajar

mengikuti pembelajaran, keaktifan

selanjutnya harus dilakukan. PIT

bertanya,

menjawab,

adalah pendekatan inkuiri dimana

memperhatikan guru, dan kerja sama

guru membimbing siswa melakukan

dalam

hasil

kegiatan dengan memberi pertanyaan

kelas

awal dan mengarahkan pada suatu

dari

diskusi. Pendekatan pembelajaran ini

keaktifan

kelompok.

Data

penelitian

tindakan

menunjukkan

peningkatan

tindakan kelas siklus I sampai siklus

bertujuan

II. Rata-rata skor total yang diperoleh

kemampuan siswa untuk mencari dan

dari siklus yaitu yang awalnya 12,78

menyelidiki

meningkat menjadi 15,66.

diberikan oleh guru secara sistematis,

Pembahasan

kritis, logis, analitis, sehingga siswa

Pada penelitian ini peneliti

dapat

memaksimalkan

permasalahan

merumuskan

yang

sendiri

berkolaborasi dengan guru mata

penemuannya dengan penuh percaya

pelajaran biologi kelas VII D di SMP

diri.

Menurut

Wena
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pendekatan

inkuiri

pelajaran

biologi

untuk

mata

lain: 1. Kesiapan dalam mengikuti

mempunyai

pembelajaran, 2. Keaktifan bertanya,

beberapa alasan untuk digunakan

3.

dalam pembelajaran biologi, antara

4. memperhatikan guru, 5. dan kerja

lain

a)

penelitian

Keaktifan

dalam

beberapa

hasil

sama

telah

terbukti

dapat

kognitif dan aspek afektif tersebut

meningkatkan

hasil

belajar,

b)

dalam

menjawab,

kelompok.

Aspek

akan dijelaskan sebagai berikut:

Memiliki prosedur dan langkah-

Penilaian keaktifan dilakukan

langkah yang sistematis sehingga

pada siklus I dan siklus II. Tindakan

mudah diterapkan guru, c) Dirancang

kelas pada siklus I dan II dilakukan

dengan

ketepatan

langsung oleh peneliti yang dibantu

strategi pembelajaran dengan cara

oleh observer pada saat proses

otak

pembelajaran

memadukan

bekerja

selama

proses

pembelajaran.

berlangsung.

Data

yang diperoleh dari hasil

yang

Dalam penelitian ini penilaian

diamatai oleh observer menunjukkan

hasil belajar siswa meliputi dua

adanya peningkatan yang signifikan

aspek yaitu aspek kognitif dan aspek

dari semua indikator keaktifan siswa

afektif. Istilah kognitif biasa dikenal

pada saat pembelajaran. Total skor

dengan

atau

dari siklus I yang awalnya 12,78

pengetahuan siswa pada materi yang

meningkat menjadi 15,66. Data hasil

disampaikan.

pengamatan

istilah

intelektual

Tolok

ukur

untuk

proses

pembelajaran

aspek kognitif adalah post-test yang

menunjukkan adanya peningkatan

diberikan

keaktifan

kepada

siswa

diakhir

siswa

dari

berbagai

pembelajaran yang menerapkan PIT.

indikator pada saat pembelajaran

Hasil belajar aspek afektif mencakup

dengan menggunakan Pendekatan

watak perilaku siswa. Aspek afektif

Inkuiri Terpimpin disertai modul

sangat berpengaruh terhadap prestasi

pada mata pelajaran Biologi materi

belajar pada aspek kognitif. Penilaian

Ekosistem pada siswa kelas VII D

afektif

SMP Negeri 3 Colomadu.

menggunakan

indikator-

indikator perilaku atau sikap siswa

Peningkatan keaktifan siswa

selama proses pembelajaran, antara

berdampak positif pada penilaian
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kognitif siswa. Hasil belajar siswa

apa

dalam aspek kognitif terus meningkat

penelitian, sehingga perlu adanya

mulai dari pengamatan pra siklus,

penelitian siklus II. Hasil belajar

siklus I, dan siklus II. Siswa yang

pada

aktif dalam proses pembelajaran

peningkatan dengan rata-rata kelas

mengakibatkan

dan

mencapai 77,66 dengan KKM 70.

materi

Jumlah siswa yang belum mencapai

maksimal,

KKM mengalami penurunan menjadi

sehingga pada saat post tes siswa

8 dari 32 siswa (25%), sedangkan

dapat

siswa yang mencapai KKM 70

pemahaman
pelajaran

daya

siswa

ingat
pada

menjadi

mengerjakan

soal

dengan

maksimal.

yang

ditargetkan

siklus

II

dalam

mengalami

sebanyak 26 dari 32 siswa (81,25%).

Hasil belajar siswa pada saat

Pendekatan Inkuiri Terpimpin

pra siklus dengan KKM 70 sangat

sangat tepat diterapkan dalam usaha

rendah dengan nilai rata-rata kelas

untuk meningkatkan keaktifan siswa.

hanya mencapai 60,09 sedangkan

Pembelajaran dengan strategi ini

prosentase ketuntasan kelas hanya

dapat memacu siswa untuk aktif

mencapai 31,25%. Siswa yang belum

menemukan

mencapai KKM sebanyak 22 dari 32

memecahkan permasalahan dalam

siswa

pembelajaran. Pembelajaran siklus I

(68,75%).

Siswa

yang

sendiri

mencapai KKM sebanyak 10 dari 32

dilaksanakan

siswa (31,25%). Hasil belajar siswa

lingkungan sekitar sekolah dengan

mulai

alasan

meningkat

pada siklus

I

pengamatan

atau

memberikan

di

konsep

dengan rata-rata kelas mencapai

pembelajaran yang nyata dengan

70,31. Jumlah siswa yang belum

menggunakan media alam sekitar

mencapai

mengalami

disertai modul untuk mempersiapkan

penurunan menjadi 12 dari 32 siswa

pembelajaran agar lebih terperinci

(37,5%),

dan

mencapai

KKM

sedangkan
KKM

70

siswa

yang

mengalami

teratur.

dilakukan

di

Pembelajaran
lingkungan

yang
sekitar

peningkatan menjadi 20 dari 32

sekolah sangat bagus dan menarik

siswa (62,5%). Peningkatan sudah

bagi

terlihat, tetapi belum sesuai dengan

memahami dan mengetahui secara

siswa

karena

siswa
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langsung serta menemukan sendiri

pembelajaran yang digunakan oleh

apa yang sedang mereka pelajari,

guru.

tetapi waktu pembelajaran sedikit
terbuang

untuk

siswa

agar

Kondisi

siswa

pada

mengkondisikan

proses

tertib

sudah mulai aktif, sehingga proses

dalam

melaksanakan pengamatan.

pembelajaran

saat

berlangsung

pembelajaran tidak lagi berpusat

Kekurangan yang ada dalam

pada guru. Pada saat pembelajaran

siklus I diperbaiki pada siklus II.

siklus

Kurangnya persiapan siswa dalam

bertempat duduk di belakang masih

mengikuti

gaduh,

pelajaran

diantisipasi

I

beberapa

sehingga

siswa

perlu

yang

adanya

dengan memberikan tugas terstruktur

perhatian khusus agar siswa mau

yang

rumah

memperhatikan. Jumlah siswa yang

mengenai materi pelajaran yang akan

ramai mulai berkurang pada siklus II,

dipelajari pada siklus II, sehingga

meskipun masih ada beberapa yang

siswa lebih siap mengikuti pelajaran.

masih ramai. Adapula siswa yang

Hal

sangat

berupa

pekerjaan

tersebut

dapat

menyingkat

aktif

dalam

proses

sehingga

dapat

waktu, sehingga pembelajaran lebih

pembelajaran,

efektif. Pembelajaran pada siklus II

memotivasi siswa yang lain untuk

juga

ikut aktif dan berpartisipasi.

dilakukan

pengamatan

di

lingkungan sekitar sekolah untuk
mengamati

komponen-komponen

Setiap akhir pertemuan pada
penelitian

tindakan,

peneliti

ekosistem. Pada siklus II ini, siswa

memberikan lembar refleksi yang

sudah siap mengikuti pelajaran dan

harus diisi oleh semua siswa. Lembar

guru sudah tidak perlu membuang

refleksi berisi tentang tanggapan dari

waktu untuk mengkondisikan siswa

siswa mengenai proses pembelajaran

pada

Proses

yang sudah berlangsung. berdasarkan

diskusi dan presentasi juga berjalan

tanggapan dari siswa menunjukkan

lancar. Siswa sudah mulai terbiasa

bahwa siswa merasa termotivasi,

dengan

tertarik, semangat, percaya diri dan

sesuai

waktu

alur

pengamatan.

pembelajaran

dengan

yang

pendekatan

senang

dengan

strategi

yang

diterapkan di kelas VII D. Siswa
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tidak mudah jenuh dengan pelajaran

Ekosistem

Biologi,

keaktifan

karena

pembelajaran

dapat
siswa

meningkatkan
dari

berbagai

dilakukan secara bervariasi dengan

indikator yang meliputi indikator

pengamatan langsung di lingkungan

kesiapan dalam mengikuti pelajaran,

sekitar sekolah.

keaktifan

Sesuai
yang

dengan

dilakukan

penelitian

oleh

(2009:208-209)

Sanjaya

bertanya,

keaktifan

menjawab, keaktifan memperhatikan
penjelasan

guru,

dan

keaktifan

Keunggulan

bekaerja sama dalam kelompok.

pendekatan inkuiri antara lain a)

Selain itu, hasil belajar siswa dari

Pendekatan

aspek

inkuiri

menekankan

kognitif

juga

kepada aspek kognitif, afektif, dan

peningkatan.

psikomotor

b)

penelitian yang menunjukkan bahwa

kepada

siswa yang mendapatkan nilai di atas

siswa untuk belajar sesuai dengan

KKM (70) meningkat dari siklus I

gaya belajar mereka, c) Pendekatan

yang

inkuiri

secara

Memberikan

kesempatan

dianggap

perkembangan

seimbang,

Terbukti

mengalami

awalnya

hanya

dari

20

hasil

siswa

sesuai

dengan

(62,5%), pada siklus II menjadi 26

psikologi

belajar

siswa (81,25%) dari 32 siswa.

modern yang menganggap belajar

KESIMPULAN DAN SARAN

adalah proses perubahan tingkah laku

Kesimpulan

berkat adanya pengalaman, d) Dapat
melayani

kebutuhan

siswa

yang

Kesimpulan

yang

dapat

diambil dari hasil penelitian yang

memiliki kemampuan diatas rata-

dilakukan adalah sebagai berikut:

rata. Artinya, siswa yang memiliki

1. Penerapan Pendekatan Inkuiri

kemampuan belajar bagus tidak akan

Terpimpin disertai Modul dapat

terhambat oleh siswa yang lemah

meningkatkan

dalam belajar. Hal tersebut dapat

(aspek kognitif) siswa kelas VII

dibuktikan melalui hasil penelitian

D SMP Negeri 3 Colomadu

yang dilakukan oleh peneliti yang

tahun ajaran 2011/2012.

hasil

belajar

dilakukan dari siklus I sampai siklus

2. Penerapan Pendekatan Inkuiri

II dengan menggunakan PIT pada

Terpimpin disertai Modul dapat

siswa kelas VII D dengan materi

meningkatkan

hasil

belajar
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(aspek afektif) siswa kelas VII D

supaya siswa lebih siap

SMP Negeri 3 Colomadu tahun

menghadapi pelajaran.

ajaran 2011/2012.

2. Kepada peneliti berikutnya
a. Peneliti

Saran

berikutnya

dapat

Berdasarkan hasil penelitian

melakukan penelitian yang

tindakan kelas, penulis mengajukan

serupa dengan penelitian ini

sejumlah saran sebagai berikut:

tetapi dalam cakupan materi

1. Kepada guru biologi

tertentu

a. Guru

hendaknya

memberikan
seperti

penghargaan,

sanjungan

menggunakan

b. Peneliti

pemberian nilai lebih (poin)
kepada

pada

saat

dengan
strategi

pembelajaran tertentu.

atau

siswa

dan

berikutnya

dapat

meneliti

lebih

lanjut

pengaruh

positif

dari

pembelajaran berlangsung.

penggunaan

Hal ini bertujuan agar siswa

pembelajaran berupa modul

termotivasi

dalam proses pembelajaran.

untuk

mempresentasikan

media
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sebaiknya dilakukan secara
bertahap jika dirasa guru
kesulitan

menilai
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