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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah pembelajaran Inkuiri 

berpengaruh terhadap hasil belajar Biologi dan Seberapa tinggi tingkat 

penguasaan materi pelajaran Biologi dengan diterapkannya metode pembelajaran 

Inkuiri. Waktu penelitian ini dilakukan adalah bulan Februari - April pada 

semester genap tahun pelajaran 2017 / 2018 di SMAN 1 Bontang Kelas X IPA 1. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap pengaruh 

pembelajaran Inkuiri terhadap hasil belajar Biologi dan Ingin mengetahui 

seberapa jauh pemahaman dan penguasaan mata pelajaran Biologi setelah 

diterapkannya pembelajaran Inkuiri. Penelitian ini menggunakan penelitian 

tindakan (action research) sebanyak tiga putaran. Setiap putaran terdiri dari 

empat tahap yaitu rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi, dan revisi. 

Sasaran penelitian ini adalah siswa Kelas X MIPA 1. Data yang diperoleh berupa 

hasil tes formatif, lembar observasi kegiatan belajar mengajar. Dari hasil analis 

didapatkan bahwa prestasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I , 

siklus II sampai siklus III yaitu, siklus I (68%), siklus II (81%) , siklus III (90% ). 

Maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran inkuiri dapat berpengaruh 

positif terhadap motivasi belajar Siswa Kelas X MIPA 1, serta model 

pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran 

Biologi . 

 

Kata Kunci: Ekosistem, Pembelajaran Inkuiri 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah sebuah proses dengan metode-metode tertentu 

sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah 

laku yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan pendidikan pada dasarnya adalah 

membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, seperti  yang disebutkan 

di dalam UUD 1945 (versi Amendemen), pasal 31 ayat 3 bahwa pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang 
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Hal ini 

juga disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Bab II 
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Pasal 3 yaitu “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, sehat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.”  

Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan tersebut maka diperlukan 

adanya peningkatan mutu pendidikan. Hal yang mungkin dilakukan di  dalam 

meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas guru, 

memperbaiki kurikulum, sistem pendidikan, bahkan proses kegiatan belajar 

mengajar di sekolah baik di dalam maupun di luar.  

Proses pembelajaran itu sendiri merupakan suatu proses interaksi antara 

peserta didik dengan guru sebagai pengajar yang meliputi  unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran guru sangat berperan penting di dalam keberhasilan pencapaian 

tujuan pembelajaran. Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang 

studi yang akan diajarkan saja, tetapi juga harus menguasai dan mampu 

mengajarkan pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik.  Proses 

belajar mengajar hendaknya terjalin hubungan yang sifatnya mendidik dan 

mengembangkan. Guru kreatif, professional dan menyenangkan harus 

memiliki beberapa konsep dan cara untuk mendongkrak kualitas 

pembelajaran. Pembelajaran akan berjalan dengan baik ketika guru memil iki 

tanggung jawab di dalam pembelajaran tersebut misalnya inisiatif 

penggunaan inovasi metode pembelajaran yang memungkinkan siswa bisa 

belajar secara maksimal dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki.   

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka penulis akan menulis 

Penelitian Tindakan Kelas dengan Judul: ”Upaya Meningkatkan Pemahaman 

Terhadap Ekosistem dengan Menerapkan Pembelajaran Inkuiri Pada Siswa Kelas 

X IPA 1 Tahun Pelajaran 2017/2018 

 

Rumusan Masalah 

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, dapat dikaji ada beberapa 

permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Pembelajaran Inkuiri berpengaruh terhadap hasil belajar Biologi Kelas 

X IPA 1 tahun pelajaran 2017 – 2018 ? 

2. Seberapa tinggi tingkat penguasaan pelajaran Biologi dengan diterapkannya 

metode pembelajaran Inkuiri pada siswa Sekolah SMAN 1 Bontang Kelas X 

IPA 1 tahun pelajaran 2017 - 2018 ? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan atas rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengungkap pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri terhadap kreatifitas 

siswa dalam pelajaran Biologi pada Sekolah SMAN 1 Bontang Kelas X IPA 1 

tahun pelajaran 2017 – 2018. 
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2. Ingin mengetahui seberapa jauh kreatifitas siswa dalam mata pelajaran Biologi 

setelah diterapkannya Model Pembelajaran Inkuiri pada siswa sekolah SMAN 1 

Bontang Kelas X IPA 1. 
 

Pentingnya Penelitian 

Hasil dan temuan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang Model 

Pembelajaran Inkuiri dalam pembelajaran Biologi oleh guru Kelas X IPA 1 yaitu 

Sekolah sebagai penentu kebijakan dalam upaya meningkatkan prestasi belajar 

siswa khususnya pada mata pelajaran Biologi. 

Selain bagi sekolah adapun manfaat bagi guru yaitu Guru sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan metode pembelajaran yang dapat memberikan 

manfaat bagi siswa. 

Manfaat yang terakhir yaitu bagi siswa, siswa dapat meningkatkan motiviasi 

belajar dan melatih sikap sosial untuk saling peduli terhadap keberhasilan siswa 

lain dalam mencapai tujuan belajar dan untuk Menambah pengetahuan dan 

wawasan penulis tentang peranan guru Biologi dalam meningkatkan pemahaman 

siswa belajar Biologi serta Sumbangan pemikiran bagi guru Biologi dalam 

mengajar dan meningkatkan pemahaman siswa belajar Biologi. 

 

Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, maka diperlukan pembatasan masalah meliputi: 

1. Penelitian ini hanya dikenakan pada siswa Sekolah SMAN 1 Bontang Kelas X 

IPA 1 tahun pelajaran 2017 /2018. 

2. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari semester genap tahun pelajaran 

2017 / 2018. 

3. Materi yang disampaikan adalah pokok bahasan Ekosistem. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pembelajaran IPA Biologi 

Sebelum membahas tentang ilmu pengetahuan alam, sebaiknya perlu 

mengetahui apa itu ilmu pengetahuan. Menurut berbagai kamus dan ensiklopedia, 

definisi dari ilmu pangetahuan yaitu Suatu cabang pengetahuan yang menyangkut 

fakta-fakta yang tersusun secara sistematis dan menunjukkan berlakunya hukum 

umum. Pengetahuan yang didapatkan dengan jalan studi dan praktek; Suatu 

cabang studi yang bersangkutan dengan observasi dan klasifikasi fakta-fakta, 

terutama dengan disusunnya hokum-hukum umum dengan induksi dan hipotesis. 

Ilmu Pemgetahuan Alam muncul dari selain aktivitas progresif manusia 

sehingga muncul konsep-konsep baru dari berbagai eksperimen dan observasi, 

serta konsep-konsep baru itu kemudian akan mendorong kepada dilakukannya 

eksperimen-eksperimen dan observasi-observasi lebih lanjut. 

Secara lengkap dapat dikatakan bahwa suatu himpunan pengetahuan dapat 

disebut Ilmu Pengetahuan Alam bilamana memenuhi persyaratan berikut: (1) 

obyeknya pengalaman manusia yang berupa gejala-gejala alam; (2) dikumpulkan 
melalui metode keilmuan serta mempunyai manfaat untuk kesejahteraan 

manusia.Jadi Ilmu Pengetahuan Alam adalah ilmu yang sistematis dan 
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dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan 

terutama atas pengamatan dan induksi.  

Sedangkan Nokes di dalam bukunya “Science in Education” menyatakan 

bahwa Ilmu Pengetahuan Alam adalah pengetahuan pengetahuan teoritis yang 

diperoleh dengan metode khusus.  

Kedua pendapat di atas sebenarnya tidak berbeda. Memang benar bahwa 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan suatu ilmu teoritis, tetapi teori tersebut 

didasarkan atas pengamatan, percobaan-percobaan terhadap gejala-gejala alam. 

Betapun indahnya suatu teori dirumuskan, tidaklah dapat dipertahankan kalau 

tidak sesuai dengan hasil-hasil pengamatan/observasi. Fakta-fakta tentang gejala 

kebendaan/alam diselidiki dan diuji berulang-ulang melalui percobaan-percobaan 

(eksperimen), kemudian berdasarkan hasil eksperimen itulah dirumuskan 

keterangan ilmiahnya (teorinya). Teori pun tidak dapat berdiri sendiri. 

Teori selalu didasari oleh suatu hasil pengamatan. Jadi dapat disetujui bahwa 

IPA adalah suatu pengetahuan teoritis yang diperoleh/disusun dengan cara yang 

khas/khusus, yaitu melakukan observasi eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan 

teori, eksperimentasi, observasi dan demikian seterusnya kait-mengkait antara cara 

yang satu dengan cara yang lain. 

Ilmu Pengetahuan Alam dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) Ilmu 

Pengetahuan Alam Murni (Pure Science); (2) Ilmu Pengetahuan Alam Terapan 

(Applied Science). 

 

Pendekatan Inkuiri 

Pendekatan inkuiri 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. 

Pendekatan pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi heuristic, yang 

berasal dari bahasa yunani, yaitu heurisken yang berarti saya menemukan. 

Pendekatan inkuiri berangkat dari asumsi bahwa sejak manusia lahir ke 

dunia, manusia memilki dorongan untuk menemukan sendiri pengetahuannya. 

Rasa ingin tahu tentang keadaan alam di sekelilingnya merupakan kodrat manusia 

sejak ia lahir ke dunia. Sejak kecil manusia memiliki keinginan untuk mengenal 

segala sesuatu melalui indera pengecapan, pendengaran, penglihatan, dan indera-

indera lainnya. Hingga dewasa keingintahuan manusia secara terus-menerus 

berkembang dengan menggunakan otak dan pikirannya. Pengetahuan yang 

dimiliki manusia akan bermakna (meaningfull) manakala didasari keingintahuan 

itu. Dalam rangka itulah pendekatan inkuiri dikembangkan.  

Pendekatan inkuiri ini bertolak dari pandangan bahwa siswa sebagai subjek 

dan objek dalam belajar, mempunyai kemampuan dasar untuk berkembang secara 

optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Proses pembelajaran harus 

dipandang sebagai stimulus yang dapat menantang siswa untuk melakukan 

kegiatan belajar. Peranan guru lebih banyak menempatkan diri sebagai 
pembimbing atau pemimpin belajar dan fasilitator belajar. Dengan demikain, siswa 

lebih banyak melakukan kegiatan sendiri atau dalam bentuk kelompok 

memecahkan permasalahan dengan bimbingan guru. 
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Pendekatan inkuiri merupakan pendekatan mengajar yang berusaha 

meletakkan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah. Pendekatan ini 

menempatkan siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kekreatifan 

dalam pemecahan masalah. Siswa betul-betul ditempatkan sebagai subjek yang 

belajar. Peranan guru dalam pendekatan inkuiri adalah pembimbing belajar dan 

fasilitator belajar. Tugas utama guru adalah memilih masalah yang perlu 

dilontarkan kepada kelas untuk dipecahkan oleh siswa sendiri. Tugas berikutnya 

dari guru adalah menyediakan sumber belajar bagi siswa dalam rangka pemecahan 

masalah. Sudah barang tentu bimbingan dan pengawasan dari guru masih tetap 

diperlukan, namun campur tangan atau intervensi terhadap kegiatan siswa dalam 

pemecahan masalah, harus dikurangi. 

Melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiri berarti 

membelajarkan siswa untuk mengendalikan situasi yang dihadapi ketika 

berhubungan dengan dunia fisik, yaitu dengan menggunakan teknik yang 

dilakukan oleh para ahli penelitian. Untuk mengenal masalah, mengajukan 

pertanyaan, mengemukakan langkah-langkah penelitian, memberikan pemaparan 

yang ajeg, membuat ramalan, dan penjelasan yang menunjang pengalaman. 

Pendekatan inkuiri merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang 

banyak dianjurkan, karena pendekatan ini memiliki beberapa keunggulan, 

diantaranya pendekatan inkuiri merupakan pendekatan pembelajaran yang 

menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara 

seimbang, sehingga pembelajaran melalui pendekatan ini dianggap lebih 

bermakna. Pendekatan inkuiri dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar 

sesuai dengan gaya belajar mereka. Pendekatan inkuiri merupakan pendekatan 

yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang 

menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkarat adanya 

pengalaman. Keuntungan lain dari pendekatan inkuiri adalah dapat melayani 

kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat 

oleh siswa yang lemah dalam belajar. 

Disamping memiliki keunggulan, pendekatan inkuiri juga mempunyai 

kelemahan, diantaranya yaitu jika pendekatan inkuiri dijadiakan pendekatan dalam 

pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa, 

pendekatan ini sulit dalam merencanakann pembelajaran oleh karena terbentur 

dengan kebiasaan siswa dalam belajar, kadang-kadang dalam 

mengimplementasikannya, memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sering 

mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. 

Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai 

materi pelajaran, maka pendekatan inkuiri akan sulit diimplementasikan oleh 

setiap guru 
 

Hubungan antara Pembelajaran IPA dan Motivasi Belajar Siswa Melalui 

Pendekatan Inkuiri 

Pendekatan inkuiri sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran IPA, karena 

pendekatan inkuiri ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan sendiri 

jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Hal ini sangat sesuai dengan 

metode yang diterapkan dalam pembelajaran IPA yaitu metode ilmiah. 
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Pendekatan inkuri banyak dipengaruhi oleh aliran belajar kognitif. Menurut 

aliran ini belajar pada hakikatnya adalah proses mental dan proses berpikir dengan 

memanfaatkan segala potensi yang dimiliki setiap individu secara optimal. Belajar 

lebih dari sekedar proses menghafal dan menumpuk ilmu pengetahuan, tetapi 

bagaimana pengetahuan yang diperolehnya bermakna untuk siswa melalui 

keterampilan berpikir. 

Dengan memberikan kebebasan pada siswa, maka siswa akan lebih 

termotivasi dalam melaksanakan kegiatan belajar. Metode ilmiah yang diterapkan 

dalam pembelajaran IPA sangat sesuai dengan langkah-langkah dalam 

pelaksanaan pendekatan inkuiri seperti yang telah dijelaskan di atas. Jadi, 

pembelajaran IPA sangat cocok apabila diterapkan dengan menggunakan 

pendekatan inkuiri yang berorientasi pada metode ilmiah yang dapat 

meninggkatkan motivasi belajar siswa. Karena pada pendekatan inkuiri siswa 

dituntut untuk lebih aktif , dan guru sebagai fasilitator. 

 

Materi Pembelajaran  

Pengertian, Penyusun, Jenis & Peran Ekosistem-Pada pelajaran biologi yang 

satu ini kita mempelajari apa itu ekosistem, komponen-komponen apa saja yang 

menyusun ekosistem, bagaimana ekosistem berperan dalam kehidupan,dan apa 

yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Semua jawaban 

dari pertanyaan-pertanyaan kita akan dijawab di bawah ini. 

 

 
Gambar 1. Komponen Penyusun Ekosistem 

 

Dalam kehidupan ini, antara satu dengan yang lain pasti saling memengaruhi 

dan saling berhubungan. Begitu juga antara makhluk hidup dan makhluk tidak 

hidup yang merupakan komponen penyusun ekosistem juga saling berhubungan. 

Ekosistem tersusun atas 2 komponen, yaitu komponen yang terdiri atas 

komponen makhluk hidup (komponen biotik) dan komponen yang terdiri atas 

benda mati (komponen abiotik). 

Komponen biotik merupakan komponen- komponen yang terdiri atas makhluk 

hidup, yang meliputi Produsen, adapun yang dimaksud produsen, yaitu organisme 

yang mampu menyusun makanan atau zat organik sendiri dari zat anorganik atau 

bersifat autotrof. Organisme yang mampu menyususn makanan sendiri adalah 

tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau yang memiliki klorofil atau zat hijau daun 
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dengan bantuan sinar matahari mampu melakukan fotosintesis. Reaksi fotosintesis 

adalah sebagai berikut : 

 

12H2O + 6CO2 C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 

    

 

 

Dalam reaksi tersebut tumbuhan menggunakan cahaya matahari sebagai 

sumber energi dalam proses menyusun makanannya, sehingga tumbuhan hijau 

disebut juga organisme fotoautotrof. 

Konsumen, semua organisme yang termasuk konsumen bersifat heterotrof, 

karena tidak mampu menyusun zat organic atau membuat makanannya sendiri. 

Untuk memenuhi kebutuhan makanannya, organism ini bergantung pada 

organisme lain. Hewan dan manusia tergolong dalam kelompok sebagai 

konsumen. Konsumen menggantungkan hidupnya dari zat-zat organik yang 

dihasilkan oleh produsen. Berdasarkan jenis makanannya konsumen terdiri atas 

herbivore yang merupakan organisme pemakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya 

adalah kambing, sapi, kerbau dan kelinci. Karnivora merupakan organisme yang 

makanannya berupa daging. Contohnya adalah kucing, serigala dan harimau. 

Omnivora merupakan organisme pemakan segalanya. Contohnya manusia. 

Komponen abiotik adalah semua faktor penyusun ekosistem yang terdiri dari 

benda-benda mati, antara lain oksigen, kelembapan dan suhu, air dan garam 

mineral, cahaya matahari, dan tingkat keasaman tanah atau pH tanah. 

Semua makhluk hidup dalam ekosistem membutuhkan oksigen untuk respirasi 

atau pernapasan. Dengan adanya oksigen, zat organik yang ada dalam tubuh akan 

dioksidasi untuk menghasilkan energi untuk tetap bisa bertahan hidup. 

Kelembapan dan suhu juga sangat memengaruhi keberadaan suatu organisme 

dalam suatu ekosistem. Kelembapan dan suhu berpengaruh terhadap hilangnya air 

yang terjadi melalui penguapan. Setiap organisme memiliki toleransi yang 

berbeda-beda terhadap suhu dan kelembapan. Pernahkah kalian mengamati habitat 

jamur dan lumut? Jamur dan lumut hanya mampu bertahan pada habitat yang 

memiliki kelembapan tinggi dan tak mampu hidup pada daerah yang panas. Suhu 

terendah yang masih memungkinkan organisme hidup disebut sebagai suhu 

minimum. Suhu yang paling sesuai dan mendukung kehidupan untuk organisme 

disebut sebagai suhu optimum, sedangkan suhu tertinggi yang masih dapat 

ditoleransi atau memungkinkan organisme hidup disebut sebagai suhu maksimum. 

Air merupakan penyusun tubuh setiap makhluk hidup. Sebagian besar tubuh 

tersusun oleh air, sehingga begitu pentingnya air bagi metabolisme kehidupan 

makhluk hidup. Fungsi air dalam tubuh antara lain sebagai zat pelarut dalam tubuh 

serta membantu metabolisme dalam tubuh. Selain itu, baik hewan maupun 

tumbuhan juga memerlukan garam-garam mineral. Meskipun jumlah yang 

dibutuhkan sedikit, namun harus ada karena tak bisa diganti oleh zat yang lain. 

Contohnya tumbuhan memerlukan zat besi (Fe) untuk pembentukan klorofil. 
Meskipun jumlahnya sedikit jika tidak ada maka klorofil tidak akan terbentuk, atau 

tumbuhan tersebut akan mengalami klorosis. 

 

klorofil Karbon 
dioksida 

Air Glukosa Oksigen Air 
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METODOLOGI PENELITIAN  

Bentuk Penelitian Tindakan  

PTK dapat membantu dalam pengembangan kompetensi guru dalam 

penyelesaikan masalah. Dalam PTK pembelajaran mencakup kualitas isi, fisiensi, 

dan efektivitas pembelajaran, proses, dan hasil belajar siswa, serta peningkatan 

kemampuan pembelajaran akan berdampak pada peningkatan kompetensi 

kepribadian, sosial, dan profesional guru (Prendergast, 2002). 

Lewin (dalam Prendergast,2002:2) secara tegas menyatakan, bahwa 

penelitian tindakan kelas merupakan cara guru untuk mengorganisasikan 

pembelajaran berdasarkan pengalamannya sendiri atau pengalamannya 

berkolaborasi dengan guru lain. Sementara itu, Calhoun dan Glanz (dalam 

Prendergast,2002:2) menyatakan, bahwa penelitian tindakan kelas merupakan 

suatu metode untuk memberdayakan guru yang mampu mendukung kinerja kreatif 

sekolah. Di samping itu, Prendergast (2002:3) juga menyatakan, bahwa penelitian 

tindakan kelas merupakan wahana bagi guru untuk melakukan refleksi dan 

tindakan secara sistematis dalam pengajarannya untuk memperbaiki proses dan 

hasil belajar siswa.  

 

Subyek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa-siswi sekolah SMA Negeri 1 Bontang Kelas 

X IPA 1 tahun pelajaran 2017/2018 pada pokok bahasan Ekosistem. Waktu 

penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini 

dilangsungkan.  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-April semester 

genap tahun pelajaran 2017/2018. Tempat penelitian adalah tempat yang 

digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. 

Penelitian ini bertempat di SMA Negeri 1 Bontang kelas X IPA 1. 

 

Rancangan Penelitian 

Menurut pengertiannya penelitian tindakan adalah penelitian tentang hal-hal 

yang terjadi di sekelompok masyarakat atau sasaran, dan hasilnya langsung dapat 

dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan (Arikunto, Suharsimi, 2002: 82). 

Ciri atau karakteristik utama dalam penelitian tindakan adalah adanya partisipasi 

dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota kelompok sasaran. Penelitian 

tindakan adalah satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan 

nyata dalam bentuk proses pengembangan invovatif yang dicoba sambil jalan 

dalam mendeteksi dan memecahkan masalah.  

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka 

penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari kemmis dan Taggert 

(dalam Arikunto, Suharsimi, 2002: 83) yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu 

ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action 

(tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada 

siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, 

dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus I dilakukan tindakan pendahuluan yang 
berupa identifikasi permasalah. Siklus spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan 

kelas dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Penjelasan alur di atas adalah rancangan/rencana awal, sebelum mengadakan 

penelitian peneliti menyusun rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana 

tindakan, termasuk di dalamnya instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran. 

Kegiatan dan pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti sebagai 

upaya membangun pemahaman konsep siswa serta mengamati hasil atau dampak 

dari diterapkannya metode pembelajaran model TAPPS. Refleksi, peneliti 

mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan yang 

dilakukan berdasarkan lembar pengamatan yang diisi oleh 

pengamat.Rancangan/rencana yang direvisi, berdasarkan hasil refleksi dari 

pengamat membuat rancangan yang direvisi untuk dilaksanakan pada siklus 

berikutnya. 

 Observasi dibagi dalam tiga putaran, yaitu putaran 1, 2 dan 3, dimana 

masing putaran dikenai perlakuan yang sama (alur kegiatan yang sama) dan 

membahas satu sub pokok bahasan yang diakhiri dengan tes formatif di akhir 

masing putaran. Dibuat dalam tiga putaran dimaksudkan untuk memperbaiki 

sistem pengajaran yang telah dilaksanakan. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi 

pengolahan belajar aktif, observasi aktivitas siswa dan guru, dan tes formatif. 

 

Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 

perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

Refleksi  

Tindakan/ 

Observasi 

Refleksi  

Tindakan/ 

Observasi 

Refleksi  

Tindakan/ 

Observasi 

Rencana 

awal/rancangan  

Rencana yang 

direvisi  

Rencana yang 

direvisi  

Putaran 1 

Putaran 2 

Putaran 3 
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deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan 

kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk 

mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon 

siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran. 

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa 

setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara 

memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran. 

Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana yaitu untuk 

menilai ulangan atau tes formatif. Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang 

diperoleh siswa, yang selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas 

tersebut sehingga diperoleh rata-rata tes formatif dapat dirumuskan: 





N

X
X  

Dengan  : X   = Nilai rata-rata 

 Σ X  = Jumlah semua nilai siswa 

  Σ N = Jumlah siswa 

 

Untuk ketuntasan belajar ada dua kategori ketuntasan belajar yaitu secara 

perorangan dan secara klasikal. Seorang siswa telah tuntas belajar bila telah 

mencapai skor 65% atau nilai 65, dan kelas disebut tuntas belajar bila di kelas 

tersebut terdapat 85% yang telah mencapai daya serap lebih dari atau sama dengan 

65%. Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai 

berikut: 

%100
...

x
Siswa

belajartuntasyangSiswa
P




  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Suatu pokok bahasan atau sub pokok bahasan dianggap tuntas secara klasikal 

jika siswa yang mendapat nilai 65 lebih dari atau sama dengan 85%, sedangkan 

seorang siswa dinyatakan tuntas belajar pada pokok bahasan atau sub pokok 

bahasan tertentu jika mendapat nilai minimal 65. 

 

Siklus I 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 1, soal tes formatif 1 dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi pengelolaan metode 

pembelajaran Inkuiri , dan lembar observasi aktivitas guru dan siswa. 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada 

tanggal 21 Februari 2018 di Kelas X jumlah siswa 32 siswa. Dalam hal ini peneliti 

bertindak sebagai pengajar. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada 

rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) dilaksanakan 

bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Adapun data hasil penelitian 

pada siklus I adalah sebagai berikut. 
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Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus I 
No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

70 

22 

68% 

 Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan pembelajaran 

dengan Metode pembelajaran Inkuiri diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa 

adalah 70 dan ketuntasan belajar mencapai 68% atau ada 22 siswa dari 32 siswa 

sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama 

secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai  

65 hanya sebesar 68% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki 

yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum 

mengerti apa yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan menerapkan 

pembelajaran dengan Metode pembelajaran Inkuiri . 

 Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh Refleksi dari hasil 

pengamatan yaitu Guru kurang maksimal dalam memotivasi siswa dan dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran serta Guru kurang maksimal dalam 

pengelolaan waktu selain itu Siswa juga kurang aktif selama pembelajaran 

berlangsung. 

 Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I ini masih terdapat 

kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus 

berikutnya.Revisi yang pertama yaitu Guru perlu lebih terampil dalam memotivasi 

siswa dan lebih jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Dimana siswa 

diajak untuk terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan. Yang 

kedua Guru perlu mendistribusikan waktu secara baik dengan menambahkan 

informasi-informasi yang dirasa perlu dan memberi catatan. Dan yang terakhir 

Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa sehingga 

siswa bisa lebih antusias. 

 

Siklus II 

 Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 2, soal tes formatif 2 dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan 

pada tanggal 11 Maret 2018 di Kelas X dengan jumlah siswa 32 siswa. Dalam hal 

ini peneliti bertindak sebagai pengajar. Adapun proses belajar mengajar mengacu 

pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I, sehingga 

kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. 

Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar 

mengajar. Adapun data hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut. 
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 Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus II 

No Uraian Hasil Siklus II 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

73 

26 

81% 

 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

 

 Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 73 

dan ketuntasan belajar mencapai 81 % atau ada 26 siswa dari 32 siswa sudah 

tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar 

secara klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. 

Adanya peningkatan kemampuan berbicara siswa ini karena setelah guru 

menginformasikan bahwa setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan tes sehingga 

pada pertemuan berikutnya siswa lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu siswa 

juga sudah mulai mengerti apa yang dimaksudkan dan diinginkan guru dengan 

menerapkan pembelajaran dengan Metode pembelajaran Inkuiri. 

 Dalam pelaksanaan kegiatan belajar diperoleh Refleksi dari hasil 

pengamatan yaitu Memotivasi siswa dan Membimbing siswa merumuskan 

kesimpulan/menemukan konsep serta Pengelolaan waktu. Pelaksanaan kegiatan 

belajar pada siklus II ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Maka perlu 

adanya revisi untuk dilaksanakan pada siklus II antara lain Guru dalam memotivasi 

siswa hendaknya dapat membuat siswa lebih termotivasi selama proses belajar 

mengajar berlangsung serta Guru harus lebih dekat dengan siswa sehingga tidak 

ada perasaan takut dalam diri siswa baik untuk mengemukakan pendapat atau 

bertanya selain itu Guru harus lebih sabar dalam membimbing siswa merumuskan 

kesimpulan/menemukan konsep lalu Guru harus mendistribusikan waktu secara 

baik sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan.  

 

Siklus III 

  Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 3, soal tes formatif 3 dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus III dilaksanakan 

pada tanggal 19 Maret 2018 di Kelas X dengan jumlah siswa 32 siswa. Dalam hal 

ini peneliti bertindak sebagai pengajar. Adapun proses belajar mengajar mengacu 

pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus II, sehingga 

kesalahan atau kekurangan pada siklus II tidak terulang lagi pada siklus III. 

Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar 

mengajar. Adapun data hasil penelitian pada siklus III adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3. Hasil Formatif Siswa Pada Siklus III 

No Uraian Hasil Siklus III 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

76 

29 

90% 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

  

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 76 dan 

dari 32 siswa telah tuntas sebanyak 29 siswa dan 3 siswa belum mencapai 

ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai 

sebesar 90% (termasuk kategori tuntas). Hasil pada siklus III ini mengalami 

peningkatan lebih baik dari siklus II. Adanya peningkatan kemampuan berbicara 

pada siklus III ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru dalam 

menerapkan pembelajaran dengan metode pembelajaran Inkuiri sehingga siswa 

menjadi lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa lebih 

mudah dalam memahami materi yang telah diberikan. 

Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun 

yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan 

pembelajaran dengan Metode pembelajaran Inkuiri. Dari data-data yang telah 

diperoleh dapat diuraikan refleksi sebagai berikut yaitu Selama proses belajar 

mengajar guru telah melaksanakan semua pembelajaran dengan baik. Meskipun 

ada beberapa aspek yang belum sempurna, tetapi persentase pelaksanaannya untuk 

masing-masing aspek cukup besar dan Berdasarkan data hasil pengamatan 

diketahui bahwa siswa aktif selama proses belajar berlangsung serta Kekurangan 

pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan peningkatan 

sehingga menjadi lebih baik serta Kemampuan berbicara siswa pada siklus III 

mencapai ketuntasan. 

Pada siklus III guru telah menerapkan pembelajaran dengan Metode 

pembelajaran Inkuiri dengan baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta kemampuan 

berbicara siswa pelaksanaan proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik. 

Maka tidak diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk 

tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah 

ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya 

penerapan model pengajaran Metode pembelajaran Inkuiri dapat meningkatkan 

proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

Pembahasan 

Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

Metode pembelajaran Inkuiri memiliki dampak positif dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman 

siswa terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari 

siklus I, II, dan III) yaitu masing-masing 65%, 81%, dan 90%. Pada siklus III 

ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai. 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses belajar 

mengajar dengan menerapkan model pengajaran Metode pembelajaran Inkuiri 

dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap 
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prestasi belajar siswa yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata 

siswa pad setiap siklus yang terus mengalami peningkatan. 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Biologi pada pokok bahasan kisah nabi Ibrahim a.s, dan nabi Ismail 

a.s dengan model pengajaran Metode pembelajaran Inkuiri yang paling dominan 

adalah, mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru, dan diskusi antar 

siswa/antara siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat 

dikategorikan aktif. 

Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan 

langkah-langkah kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan pengajaran 

konstekstual model pengajaran berbasis masalah dengan baik. Hal ini terlihat dari 

aktivitas guru yang muncul di antaranya aktivitas membimbing dan mengamati 

siswa dalam menemukan konsep, menjelaskan materi yang sulit, memberi umpan 

balik/evaluasi/tanya jawab dimana prosentase untuk aktivitas di atas cukup besar. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan selama tiga siklus, hasil 

seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

Metode pembelajaran Inkuiri dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Biologi 

dan Pembelajaran dengan Metode pembelajaran Inkuiri memiliki dampak positif 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan 

ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I (65%), siklus II (81%), 

siklus III (90%) serta Metode pembelajaran Inkuiri dapat menjadikan siswa merasa 

dirinya mendapat perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, 

gagasan, ide dan pertanyaan selain itu Siswa dapat bekerja secara mandiri maupun 

kelompok, serta mampu mempertanggungjawabkan segala tugas individu maupun 

kelompok dan mampu melakukan penerapan pembelajaran dengan Metode 

tersebut yang memiliki pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan kreatifitas 

belajar siswa. 

 

Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses 

belajar mengajar Biologi lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal 

bagi siswa, maka disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk melaksanakan model pengajaran Metode pembelajaran Inkuiri 

memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus mampu 

menentukan atau memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan 

pembelajaran dengan Metode pembelajaran Inkuiri dalam proses belajar 

mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal. 

2. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih 

sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran, walau dalam taraf 

yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan baru, 
memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 
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3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya 

dilakukan di kelas X tahun pelajaran 2017 – 2018 

4. Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar 

diperoleh hasil yang lebih baik. 
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