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ABSTRAK 

 

Tazkiyyah, Alfiyani. 2015. Pengaruh Integrasi Peer Instruction dengan 

Inkuiri Terbimbing Terhadap Hasil Belajar dan Keterampilan Proses Sains 

pada Materi Ekologi. Skripsi, Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang. Dr.Nur Kusuma 

Dewi, M.Si. Ir. Nana Kariada T.M., M.Si. 

 

 Pembelajaran dengan mengintegrasikan peer instruction dan inkuiri 

terbimbing mengarahkan peserta didik untuk lebih memahami konsep dan 

keterampilan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh integrasi peer 

instruction dan inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar dan keterampilan proses 

sains peserta didik pada materi ekologi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah 

Quasi Eksperiment dengan desain non randomized control group pretest-posttest 

design. Populasi penelitian adalah seluruh peserta didik kelas X SMA N 1 Demak. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik convenient sampling. Sampel yang 

digunakan adalah kelas X MIA5 (kelas eksperimen) dan kelas XMIA 6 (kelas 

kontrol). Berdasarkan hasil uji t diketahui (t hitung> t tabel) dengan signifikansi< 

0,05 sehingga terdapat perbedaan signifikan antara kelas eksperimen dan kontrol 

pada aspek kognitif, psikomotorik, afektif dan keterampilan proses sains. Setelah 

diuji N-Gain nilai gain kelas eksperimen 0,4 dan  kelas kontrol 0,3 sehingga 

tergolong sedang. Kesimpulan penelitian ini adalah integrasi peer instruction 

dengan inkuiri terbimbing pada materi ekologi berpengaruh positif terhadap skor 

test hasil belajar dan keterampilan proses sains pada materi ekologi di SMA 

Negeri 1 Demak. Oleh karena itu integrasi peer instruction dengan inkuiri 

terbimbing, dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar dan keterampilan 

proses sains pada materi ekologi. 

 

Kata Kunci : Peer instruction, inkuiri terbimbing, hasil belajar, keterampilan 

proses sains 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Metode inkuiri terbimbing merupakan metode pembelajaran dengan 

menggunakan proses-proses untuk mengajarkan peserta didik berpikir secara analitis 

sehingga peserta didik lebih tergerak untuk memahami sekaligus mencapai 

kompetensi dalam pembelajaran. Pembelajaran inkuiri diperlukan untuk memberikan 

pengalaman proses sehingga pembelajaran diharapkan lebih bermakna. Data yang 

disampaikan berdasarkan survey Programme for International Student Assessment 

(PISA) 2012 cukup memprihatinkan, karena Indonesia berada pada posisi 64 dari 65 

negara yang mengikuti survey kemampuan matematika dan sains sehingga perlu 

adanya upaya untuk peningkatan keterampilan dan kompetensi pembelajaran peserta 

didik. 

Penelitian tentang inkuiri terbimbing telah dilakukan oleh berbagai pihak dan 

memperoleh berbagai macam hasil. Salah satunya menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan keterampilan berpikir kritis antara peserta didik yang mengikuti model 

pembelajaran inkuiri dengan peserta didik yang  mengikuti  model  pembelajaran  

langsung (Sutama et al 2014).  Rahmawati et al (2014) mengemukakan bahwa ada 

pengaruh signifikan antara pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap prestasi belajar 

kognitif dan psikomotor, tetapi pembelajaran ini tidak berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi belajar afektif. Selain itu, dalam penelitian Kurniawati et al (2014)  

juga didapatkan hasil bahwa masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam 

pembelajaran saat digunakannya metode inkuiri terbimbing sehingga masih 

memungkinkan adanya dominansi beberapa peserta didik saat pembelajaran. 

Penelitian lain menyebutkan bahwa penerapan model inkuiri terbimbing terhadap 

keterampilan proses sains pada konsep ekosistem berpengaruh terhadap peningkatan 

keterampilan mengamati, klasifikasi, memprediksi dan berkomunikasi, tetapi tidak 

pada keterampilan interpretasi dan dan hipotesis (Rostika 2012). Menurut Zuriani 

(2012) pembelajaran dengan inkuiri akan sulit dilakukan jika waktu terbatas dan 

peserta didik tidak terbiasa melakukannya walaupun memberikan ruang untuk 

belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Berdasarkan paparan yang telah 
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disebutkan dapat disimpulkan jika penerapan metode inkuiri memiliki kelebihan 

akan tetapi juga memiliki kekurangan sehingga membutuhkan pendukung lainnya. 

Metode peer instruction merupakan metode yang diterapkan dengan 

penyajian pertanyaan yang dibangun untuk mengatasi kesulitan peserta didik dengan 

konsep-konsep dasar dan aktivitas peserta didik. Gok (2011) menyebutkan bahwa 

penggunaan peer instruction mampu meningkatkan pemahaman konsep dan 

kemampuan pemecahan masalah. Kekurangan metode inkuiri yang telah disebutkan 

dapat diintegrasikan dengan metode peer instruction ini. Pengintegrasian ditujukan 

untuk mengambil kelebihan dari masing-masing metode untuk mengatasi kendala 

yang ada. Metode yang menekankan pada pemahaman konsep dan aktivitas dipilih 

agar waktu yang dipergunakan untuk memicu pemahaman peserta didik agar lebih 

efisien sekaligus memicu aktivitas peserta didik agar lebih merata. Sedangkan 

kelebihan inkuiri terkait eksplorasinya dapat dimanfaatkan untuk memberikan 

pengalaman langsung dengan tujuan agar konsep yang didapatkan tidak sebatas 

hafalan dan meningkatkan keterampilan proses peserta didik. Peserta didik akan 

mempertimbangkan masalah mereka sendiri dan memberikan jawaban mereka 

kemudian mendiskusikannya dengan peserta didik yang lain.  

Kurniawati, et al. (2014) dalam penelitiannya menyampaikan, bahwa 

pembelajaran inkuiri terbimbing integrasi peer instruction mampu meningkatkan 

penguasaan konsep dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Jika 

penguasaan konsep meningkat dan keterampilan berpikir kritis meningkat, maka 

secara tidak langsung juga dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan. Akan 

tetapi belum ada penelitian sebelumnya yang mengintegrasikan antara peer 

instruction dengan inkuiri terbimbing dan dilihat pengaruhnya terhadap hasil belajar 

dan keterampilan proses sains. Sehingga perlu diadakan penelitian untuk 

membuktikan hal tersebut.  

Pembelajaran dengan metode inkuiri terbimbing sebenarnya sudah diterapkan 

di SMA Negeri 1 Demak di kelas yang menerapkan kurikulum 2013. Akan tetapi 

fakta yang terjadi menunjukkan bahwa jika implementasi pembelajaran yang 

dilakukan terkesan masih setengah-setengah. Siklus dalam pembelajaran inkuiri 

belum secara keseluruhan terealisasi dan keterampilan proses sains yang terjadi 

selama proses pembelajaran belum diamati.  



3 

 

 

 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru biologi SMA Negeri 1 

Demak pada bulan Januari 2015 diperoleh data, bahwa penerapan inkuiri masih 

terkendala waktu dan kesulitan memahamkan peserta didik. Tuntutan pencapaian 

materi pengetahuan yang harus dikuasai peserta didik masih banyak dengan waktu 

yang tersedia sangat terbatas. Jika menerapkan inkuiri secara total akan terkendala 

karena terlalu banyak waktu terpakai untuk sekedar memicu pemahaman peserta 

didik walaupun akan sebanding dengan pemahaman yang diperoleh.  

Hal lain yang ditemukan adalah pada saat pembelajaran atau praktikum 

dilakukan, keterampilan proses sains peserta didik belum diamati. Laporan, produk, 

dan tes tertulis menjadi yang paling berperan dalam nilai walaupun tetap ada 

pengamatan sikap dan keterampilan tertentu yang dipertimbangkan. Menurut Ebel 

dan Frisbie dalam Subali (2010), tes  tertulis  tidak  dapat  untuk  mengukur  

performans,  tetapi  tetap berguna  untuk  mengukur  penguasaan  basis  pengetahuan,  

termasuk  basis pengetahuan  untuk  menampilkan  performansnya.  Laporan akhir 

dan hasil produk juga demikian, meskipun mengambarkan hasil tetapi proses yang 

dilakukan tidak dapat merekam jejak yang ada. Selain itu juga terkendala karena 

belum ada rubrik khusus yang mengamati keterampilan proses sains.  

Berdasarkan observasi di SMA Negeri 1 Demak juga didapatkan kenyataan 

bahwa aktifitas peserta didik pada saat pembelajaran maupun praktikum belum 

merata. Peserta didik yang cenderung aktif akan aktif, sedangkan yang pasif akan 

cenderung pasif. Hal ini mengakibatkan adanya dominansi oleh beberapa peserta 

didik di dalam kelas. Dominansi peserta didik ini juga berdampak pada hasil belajar 

kognitif peserta didik. Peserta didik yang aktif pada saat pembelajaran cenderung 

memiliki nilai yang baik melebihi batas KKM yaitu 2,66 (B). Sedangkan peserta 

didik yang kurang aktif memiliki dominansi nilai yang tepat pada KKM di ulangan 

tengah semesternya.  

Ekologi merupakan salah satu bagian dari ilmu biologi yang berorientasi pada 

lingkungan dan interaksinya sebagai bidang kajiannya. kehidupan, dan fenomena 

yang ada di sekitarnya. Sebagai bagian dari ilmu biologi dan merupakan bagian dari 

sains yang terdiri dari produk dan proses, dalam pembelajaran yang ideal harusnya 

mampu mengeluarkan out put yang memiliki karakter (Marjan et al. 2014). SMA 

Negeri 1 Demak sebagai sekolah Adiwiyata Nasional tahun 2013 berkomitmen 
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terhadap empat pilar pokok sekolah adiwiyata yaitu integrasi lingkungan dan 

kurikulum, basis partisipatif, pengelolaan lingkungan dan penyiapan sarana 

prasarana ramah lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, pengetahuan yang didapatkan 

peserta didik diharapkan bukan hanya sebatas hafalan dan dinilai di akhir 

pembelajaran akan tetapi juga dilihat dari proses dan aplikasinya terutama berkaitan 

dengan sains dan lingkungan. Sebagaimana pengetahuan yang dimaksud dalam 

kurikulum 2013 yang sebenarnya bukan merupakan akumulasi akhir pada 

pembelajaran tetapi lebih menekankan pada proses yang dilakukan selama proses 

pembelajaran. Pengaplikasian pengetahuan dan proses untuk memperolehnya 

diharapkan mampu mejadikan peserta didik yang tidak hanya unggul dalam kognitif 

tetapi juga unggul dalam karakter dan keterampilan.  

Sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan 

pembelajaran yang masih terkendala,  pendidikan berbasis lingkungan, peningkatan 

keterampilan dan implemantasi kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Demak maka perlu 

adanya penelitian pengaruh integrasi peer instruction dengan inkuiri terbimbing 

terhadap hasil belajar dan keterampilan proses sains pada materi ekologi. Penelitian 

ini dilakukan  agar pembelajaran ekologi lebih optimal dengan mengunakan metode 

yang untuk mendorong peserta didik lebih aktif, memahami, mengerti dan mampu 

mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya dengan kejadian yang ada 

disekitarnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Priyanto (2013) bahwa terdapat 

korelasi  positif  yang  signifikan  antara  sikap  peduli lingkungan,  perilaku  peduli  

lingkungan  dengan pengetahuan  paradigma  pendidikan  untuk pembangunan  

berkelanjutan.   

 Penelitian ini akan meninjau hasil belajar peserta didik dari aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik serta keterampilan proses sains yang dialami peserta didik. 

Sehingga penilaian hasil belajar yang diperoleh bukan sebatas aspek kognitif saja 

tetapi lebih kepada penilaian autentik yaitu penilaian yang mampu menggambarkan 

peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam mengobservasi, menanya, 

menalar, mencoba, dan membangun jejaring. Penilaian autentik cenderung fokus 

pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik 

menunjukkan kompetensi mereka yang meliputi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan dalam kehidupan nyata (real life). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah yang 

akan di jawab dari penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh integrasi peer 

instruction dengan inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar dan keterampilan proses 

sains pada materi ekologi?” 

1.3. Penegasan Istilah 

Untuk memperjelas dan membatasi penelitian ini, dan menghindari salah 

tafsir maka diperlukan adanya penegasan istilah pada judul “Pengaruh integrasi peer 

instruction dengan inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar dan keterampilan proses 

sains pada materi ekologi” yaitu: 

1. Inkuiri terbimbing merupakan salah satu model pembelajaran yang meletakkan 

dasar dan mengembangkan cara metode ilmiah dan menempatkan peserta didik 

lebih banyak belajar sendiri/kelompok untuk memecahkan masalah (Sukimarwati 

et al. 2013). Peer instruction merupakan metode pembelajaran yang 

mengikutsertakan peserta didik untuk ikut terlibat selama proses pembelajaran 

dan mengharuskan peserta didik yang satu dan lainnya untuk memahami suatu 

konsep dasar kemudian menjelaskan konsep tersebut kepada peserta didik 

lainnya (Crouch et al. 2001). Jadi, Integrasi peer instruction dengan inkuiri 

terbimbing guru akan mengemukakan masalah kepada peserta didik, sedangkan 

peserta didik yang akan menentukan proses pemecahan masalah melalui kinerja 

sesama anggota kelompok yang diajukan kemudian untuk memperkuat 

pemahaman dan aktivitasnya dilakukan dengan eksplorasi. Guru berperan untuk 

membimbing dan mengarahan dengan benar ketika terjadi miskonsepsi atau 

kesalahan. 

2. Hasil belajar dapat dilihat dari tiga dasar kemampuan kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotorik peserta didik setelah terlibat di dalam proses belajar 

(Wenno 2008). Hasil belajar didefinisikan secara operasional menurut teori 

konstruktivisme yaitu peserta didik mengonstruksikan pengetahuannya sendiri 

melalui interaksi dengan lingkungannya (Rifa‟i dan Anni 2011). Hasil belajar 

pada penelitian ini didefinisikan secara konstitutif sebagai hasil yang diperoleh 

siswa selama mengikuti proses pembelajaran menggunakan integrasi peer 
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instruction dengan inkuiri terbimbing. Hasil belajar penelitian ini didefinisikan 

secara operasional sebagai skor yang diperoleh siswa melalui pretest-posttest, 

laporan kegiatan praktikum, perilaku disiplin, keaktifan, ketelitian, dan kerjasama 

yang muncul dan keterampilan proses sains dasar tertentu yang diperoleh selama 

pembelajaran.  

3. Keterampilan proses sains adalah keterampilan fisik dan mental yang meliputi 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang dapat diaplikasikan dalam suatu 

kegiatan ilmiah (Hadiani 2011). Penelitian ini menempatkan keterampilan proses 

sains yang diamati sebagai salah satu bagian dari penilaian hasil belajar ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik dan aktivitas peserta didik. Keterampilan 

proses sains yang diamati dalam penelitian ini meliputi keterampilan proses sains 

dasar yaitu: mengamati/observasi, mengklasifikasi, mengkomunikasikan, 

mengukur, memprediksi, dan membuat inferensi. 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh integrasi peer 

instruction dengan inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar dan keterampilan proses 

sains pada materi ekologi. 

 

1.5. Manfaat 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:  

1.5.1. Manfaat korespondensi 

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang kebenaran pengaruh 

integrasi peer instruction dengan inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar dan 

keterampilan proses sains pada materi ekologi kaitannya dengan teori belajar 

konstruktivisme.  

1.5.2.  Manfaat koherensi 

 Penelitian ini menguji hipotesis bahwa menggunakan integrasi peer 

instruction dengan inkuiri terbimbing pada materi ekologi bepengaruh 

terhadap hasil belajar dan keterampilan proses sains pada materi ekologi. 
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1.5.3. Manfaat praktis 

 Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini bagi beberapa pihak 

antaralain sebagai berikut: 

a. Peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal, 

dalam memecahkan masalah secara kolaboratif melalui kegiatan 

pembelajaran yang berkaitan langsung dengan lingkungan sosial 

masyarakat. 

b. Menumbuhkan keaktifan dan keterampilan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran. 

c. Memberi informasi guru untuk menerapkan model pembelajaran yang 

efektif dengan integrasi peer instruction dengan inkuiri terbimbing pada 

materi ekologi, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

menjadi lebih efektif dan bervariasi. 

d. Memberikan alternatif pilihan untuk sekolah sebagai upaya optimalisasi 

kualitas pembelajaran dalam rangka upaya perbaikan proses pembelajaran 

secara menyeluruh, sehingga hasil belajar dan keterampilan proses sains 

peserta didik meningkat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Pengaruh integrasi peer instruction dengan inkuiri terbimbing terhadap 

hasil belajar dan keterampilan proses sains  

Kajian pengaruh integrasi peer instruction dengan inkuiri terbimbing 

terhadap hasil belajar dan keterampilan proses sains pada materi ekologi menjelaskan 

literatur aspek integrasi peer instruction dengan inkuiri terbimbing, dan hasil belajar 

serta keterampilan proses sains  peserta didik pada materi ekologi. Aspek tersebut 

dikaji dalam bentuk hubungan pengaruh integrasi peer instruction dengan inkuiri 

terbimbing terhadap aktivitas dan hasil belajar pada materi ekologi. 

a. Metode inkuiri terbimbing 

Inkuiri terbimbing merupakan serangkaian proses bertanya, menyelidiki, dan 

mencari tahu jawaban terhadap suatu pertanyaan ilmiah yang dilakukan peserta didik 

dengan bimbingan guru (Surekso 2013). Peran guru dalam inkuiri terbimbing adalah 

mengarahkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam proses pemecahan 

masalah dan penemuan sehingga peserta didik dapat terarahkan. Guru berperan 

sebagai fasilitator pembelajaran dan bukan sumber utama informasi dan peserta didik 

bekerja dalam tim yang dikelola sendiri untuk menganalisis data dan menarik 

kesimpulan (Straumanis 2011). Inkuiri terbimbing adalah desain untuk mendorong 

pembangunan pengetahuan secara kolaboratif dengan refleksi dan penilaian 

pembelajaran yang terjadi selama proses berlangsung. Setidaknya ada tujuh proses 

yang terjadi di dalamnya, yaitu: Inisiasi, menyeleksi topik, mencari informasi, 

menentukan tujuan, mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan, dan evaluasi 

(Kuhlthau et al. 2012). 

Penelitian dari Sabahiyah et al. (2013) mengemukakan bahwa pembelajaran 

dengan  menggunakan  inkuiri  terbimbing  terbukti berpengaruh  secara  simultan  

terhadap penguasaan  konsep  dan  keterampilan proses  sains  peserta  didik.  Akan 

tetapi harus memperhatikan karakteristik materi  pembelajaran  agar  peserta  didik 

dapat  belajar  lebih  aktif  dan  mampu mengkonstruk  pengetahuannya  sendiri 
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berdasarkan  langkah-langkah pembelajaran  inkuiri  yang  pada  akhirnya bermuara 

pada peningkatan kualitas hasil belajar. Hasil penelitian Hermawati (2012) 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penguasaan konsep  biologi  dan  sikap  

ilmiah  peserta didik  antara  peserta didik  yang  mengikuti  model pembelajaran 

inkuiri dengan peserta didik yang mengikuti model pembelajaran langsung jika 

motivasi belajarnya tinggi. Hasil penelitian Ambarsari (2013) memperlihatkan bahwa 

penerapan pembelajaran inkuiri terbimbing memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap ketrampilan prosees sains dasar siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Surakarta. 

Akan tetapi hasil penelitian dari Soleh et al. (2014) mengemukakan bahwa 

penerapan inkuiri terbimbing kurang berpengaruh pada keterampilan proses sains 

karena pada kelas eksperimen dengan inkuiri terbimbing keterampilan proses 

sainsnya belum bisa mencapai batas KKM.    

Selain hasil penelitian tersebut, kendala dalam pembelajaran inkuiri  juga di 

sebutkan Wenning (2005) antara lain sebagai berikut: pembelajaran inkuiri butuh 

waktu lebih banyak daripada metode ceramah; siswa/guru memiliki kelemahan 

dalam menerapkan pengetahuan di buku kedalam kegiatan inkuiri; kemampuan dan 

kebiasaan guru dalam menerapkan metode inkuiri rendah; biaya yang dibutuhkan 

lebih banyak; kurikulum yang memuat materi terlalu banyak sehingga guru susah 

mengalokasikan waktu untuk metode inkuiri. Selain itu juga ditunjang dengan 

bimbingan guru ketika peserta didik melakukan percobaan ataupun pengamatan 

sehingga peserta didik akan lebih mudah memahami materi pembelajaran yang akan 

berdampak pada prestasi belajar kognitif (Deta et al. 2013).  

Berdasarkan pemaparan yang ada dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan inkuiri terbimbing memiliki kelebihan, tetapi juga memiliki kekurangan. 

b. Metode peer instruction 

Peer instruction adalah suatu metode untuk meningkatkan aktifitas peserta 

didik pada proses pembelajaran melalui diskusi dan atau pemberian instruksi dari 

individu kepada kelompok atau dari kelompok kepada kelompok.  Metode ini 

diperkenalkan oleh Erik Mazur pada tahun 2001. Pada intinya, metode ini 

mempunyai tiga tahapan yaitu: preparation, instruction dan evaluation. Pada tahap 

preparation, guru mempersiapkan tes dengan pertanyaan untuk memfokuskan 

peserta didik pada konsep yang akan dipelajari dan mengarahkan mereka berpikir 
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metakognitif (Fagen et al. 2002). Pada tahap instruction , guru merangkum topik dan 

kemudian meminta peserta didik mempersiapkan pertanyaan konseptual sebelumnya 

(Atasoy et al. 2014).  Kemudian peserta didik  mempertimbangkan masalah mereka 

secara individu, setelah itu membahas masalah dengan dengan teman sejawat mereka 

selama 2 menit kemudian  pada tahap evaluation, guru membimbing peserta didik 

menyimpulkan penyelesaian masalah melalui diskusi kelas dan klarifikasi( Edward 

2006). 

Metode ini mempertanyakan (a) memaksa siswa untuk berpikir melalui 

argumen yang dikembangkan, dan (b) menyediakan mereka (serta guru) dengan cara 

untuk menilai pemahaman mereka tentang konsep (Crouch et al, 2001). Menurut 

Samson (2012) Peer instruction memungkinkan untuk mengajar metakognitif. 

Timbal balik (peer) mendorong guru untuk menggunakan seluruh rangkaian proses 

metakognitif seperti menentukan apa pelajar sudah tahu, memutuskan apa yang akan 

diajarkan / dipelajari dan bagaimana; memantau pemahaman dan mengevaluasi hasil 

dalam hal peningkatan pemahaman,dan  mendorong proses berpikir sendiri.  

c. Integrasi peer instruction dengan inkuiri terbimbing 

Inkuiri terbimbing dan peer instruction memiliki karakteristik masing-

masing. Penerapan dalam pembelajaran antara inkuiri terbimbing yang diintegrasikan 

dengan peer instruction akan berbeda dengan pembelajaran yang hanya menerapkan 

pembelajaran dengan metode inkuiri terbimbing. Di bawah ini disajikan tabel 

mengenai perbedaan antara inkuiri terbimbing dan integrasi peer instruction dan 

inkuiri terbimbing. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniawati et al 

(2014) menunjukkan bahwa penguasaan  konsep peserta didik yang belajar dengan 

pembelajaran inkuiri terbimbing integrasi  peer instruction  lebih tinggi daripada 

pembelajaran inkuiri terbimbing dan pembelajaran konvensional, dan kemampuan 

berpikir kritis siswa yang belajar dengan pembelajaran inkuiri terbimbing integrasi  

peer instruction  lebih tinggi daripada pembelajaran inkuiri terbimbing dan 

pembelajaran konvensional. Belum ada penelitian lain yang menujukkan bahwa 

mengintegrasikan antara peer instruction dengan inkuiri terbimbing terhadap hasil 

belajar dan keterampilan proes sains sehingga perlu adanya pembuktian mengenai 

hal tersebut. 
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Tabel 1.1Fase pembelajaran peer instruction integrasi dengan inkuiri terbimbing  

Fase Kegiatan Pembelajaran 

Guru Peserta didik 

Inisiasi  Apersepsi  

Penentuan topik  Guru mengarahkan 

peserta didik kepada 

topik yang akan 

dipelajari 

 Peserta didik mencari inti 

suatu topik secara mandiri 

 

Orientasi masalah 

dan penentuan 

tujuan secara peer 

 Guru mengajukan 

pertanyaan kepada 

peserta didik 

 Guru membimbing 

dalam perumusan 

masalah dan tujuan 

 

 Bersama teman 

sejawatnya dalam satu 

kelompok, peserta didik  

mendiskusikan 

permasalahan atau topik  

 Peserta didik berpikir 

untuk jawaban dari tes 

konsep yang diberikan 

secara berkelompok 

   Peserta didik merumuskan 

masalah dan tujuan 

Mengumpulkan 

informasi  peer 
 Guru membimbing 

peserta didik dalam 

pengumpulan informasi 

 Guru membimbing 

peserta didik dalam 

menganalisis data 

 Peserta didik melakukan 

percobaan dan pengama- 

tan sesuai dengan LKS 

 Peserta didik melakukan 

pengamatan dengan 

cermat dan melakukan 

observasi dengan teman 

sejawatnya 

 Peserta didik menganalisis 

data hasil percobaan dan 

mendiskusikan hipotesis 

berdasarkan eksperimen 

dengan teman sejawatnya 

Mengkomunikasikan  Guru mengamati 

presentasi atau menilai 

hasil laporan  

 Peserta didik 

mempretasikan hasil 

eksperimen atau 

melaporkan hasil 

pengamatannya  

Umpan Balik  Guru memberikan 

penguatan tentang hasil 

eksperimen atau 

pengamatan 

 

 

 Peserta didik 

memperhatikan penguatan 

yang diberikan guru 
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Fase Kegiatan Pembelajaran 

Guru Peserta didik 

Penarikan 

kesimpulan secara 

peer 

 Mengevaluasi 

kesimpulan dan hasil 

eksperimen atau 

pengamatan yang telah 

dibuat oleh peserta 

didik dengan materi 

yang disampaikan 

 Bersama guru dan teman 

sejawatnya, peserta didik 

membuat kesimpulan  

Evaluasi  Guru memberikan 

evaluasi 

 Peserta didik mengerjakan 

evaluasi 

 

Ada beberapa perbedaan dalam fase pembelajaran inkuiri dan peer 

instruction yang diintegrasikan dengan inkuiri. Berikut disajikan pada Tabel 1.2 

mengenai perbedaan fasenya.  

Tabel 1.2. Perbedaan pembelajaran integrasi peer instruction dengan inkuiri 

terbimbing  dan pembelajaran dengan inkuiri terbimbing 

Fase pembelajaran integrasi Peer 

Instruction dengan inkuiri terbimbing 

Fase pembelajaran Inkuiri terbimbing 

 

 Inisiasi 

 Menyeleksi topik 

 Orientasi permasalahan dan 

penentuan tujuan secara peer 

 Mengumpulkan informasi secara peer 

 Mengomunikasikan 

 Umpan balik 

 Penarikan kesimpulan secara peer 

 Evaluasi 

 Inisiasi 

 Menyeleksi topik  

 Mencari informasi 

 Menentukan tujuan 

 Mengumpulkan informasi 

 Mengkomunikasikan 

 Evaluasi 

Dengan demikian, melaui inkuiri terbimbing peserta didik dapat 

mengkonstruksi pengetahuannya melalui eksperimen, proses berpikir, dan bertanya 

sedangkan melaui peer instruction peserta didik dapat berpikir lebih maksimal 

dengan memperkuat pemahaman konsep dan berdiskusi dengan teman sejawatnya.  

2.1.2. Materi ekologi 

Ekologi merupakan salah satu materi pokok yang dipelajari di kelas X 

semester genap. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan saling 

ketergantungan atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan 

tak hidup di dalam suatu ekosistem. Terdapat VII sub bab dalam materi pokok 
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ekologi yang meliputi: komponen ekosistem, interaksi antar komponen ekosistem, 

aliran energi, daur biogeokimia dan interaksi dalam ekosistem. Dalam materi pokok 

Ekologi sesuai dengan kurikulum 2013, ada 6 kompetensi dasar yang harus dicapai, 

yaitu: KD 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.9, dan 4.9. Materi yang di bahas dalam bab ini erat 

kaitannya dengan lingkungan sehingga untuk mempelajarinya lebih mudah jika 

mengkaitkan antara fakta dan femonena yang terjadi di lingkungan dengan materi 

yang ada. 

2.1.3. Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan gabungan antara pengetahuan awal yang dimiliki 

siswa dengan pengetahuan baru (stimulus) yang diperoleh dari lingkungan social dan 

pada akhirnya akan berakhir pada pembentukan konsep, baik melalui penguatan 

pemahaman konsep yang telah ada maupun dengan pengubahan pemahaman konsep 

yang salah sehingga akan menghasilkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar 

(Fadllia 2012). 

 Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar di sekolah,  perubahan 

perilaku itu mengacu pada kemampuan mengingat atau menguasai berbagai bahan 

belajar dan kecenderungan peserta didik memiliki sikap dan nilai-nilai yang 

diajarkan oleh pendidik, sebagaimana yang dirumuskan di dalam tujuan peserta 

didikan  (Rifa‟i dan Anni 2011)  

Hasil belajar menurut Bloom dalam Jufri (2013) dikelompokkan menjadi tiga 

ranah domain yaitu: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif menurut 

Bloom meliputi enam aspek yaitu:  

a. Pengetahuan, yang meliputi aspek hafalan maupun factual. 

b. Pemahaman, diekspresikan dalam bentuk kemampuan memahami informasi, 

memanfaatkan dalam beberapa konteks serta mengaplikasikannya atau 

memanfaatkannya dalam bentuk lain. 

c. Penerapan, penggunaan pengetahuan yang diperoleh pada situasi sebenarnya 

(situasi konkret) 

d. Analisis, pemilahan suatu konsep secara struktural melalui pemahaman yang 

dilakukan secara komperhensif menjadi sesuatu yang padu. 
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e. Sintesis, menyatukan bagian-bagian yang tidak utuh menjadi suatu kesatuan 

yang utuh. 

f. Evaluasi, memberi keputusan terkait nilai sesuatu yang dapat dilihat dari 

tujuan, gagasan, metode, atau hal lainnya. 

Kategori hasil belajar domain afektif dapat dilihat dari: 

a. Penerimaan, kepekaan dalam menerima rangsangan 

b. Merespon, reaksi yang diterima akibat adanya respon dari luar 

c. Menilai, keinginan untuk mengekspresikan perilaku yang menunjukkan 

komitmen untuk berpartisipasi 

d. Mengorganisasi, mengembangkan nilai-nilai kedalam sistem 

e. Mengkarakterisasi, berperilaku sesuai nilai dan norma. 

Sedangkan dalam aspek psikomotorik, Callahan dalam Jufri (2013) merangkumnya 

menjadi empat kelompok utama yaitu: gerakan (gross coordination),manipulasi 

(finner coordination) komunikasi (communication of ideas and feeling), dan kreasi 

(coordination of all skills from all three domain). 

Berdasarkan beberapa pengertian hasil belajar di atas, dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik yang 

mencakup tiga domain utama yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik yang diterima 

dalam proses pembelajaran. Penelitian ini pengukuran ketiga domain tersebut dilihat 

dari skor yang diperoleh siswa melalui pretest-posttest, laporan kegiatan praktikum, 

perilaku disiplin, keaktifan, ketelitian, dan kerjasama yang muncul dan keterampilan 

proses sains dasar yang diperoleh selama pembelajaran. 

Ada beberapa faktor yang mampu mempengaruhi proses pembelajaran, antara 

lain: 

1. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik seperti 

kondisi jasmani dan rohani peserta didik 

2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar. Contohnya adalah: 

kondisi lingkungan disekitar peserta didik 

3. Faktor approach to learning (pendekatan belajar), yaitu upaya belajar yang 

dilakukan seperti strategi dan metode yang digunakan dalam pembelajaran. 

(Syah 2001) 
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2.1.4.  Keterampilan proses sains 

Keterampilan proses sains siswa baik tinggi maupun rendah memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar kognitif, afektif, dan psikomotor 

(Dwijono et al. 2013).  

Keterampilan  proses  sains  dapat  dikelompokkan  ke  dalam dua  hal,  yaitu: 

(1) Keterampilan  proses  sains  dasar,  meliputi: mengamati/observasi, 

mengklasifikasi, berkomunikasi,  mengukur,  memprediksi,  dan membuat inferensi; 

(2) keterampilan proses sains  lanjut,  meliputi:  mengidentifikasi  va-riabel,  

merumuskan  definisi  operasional variabel, mengajukan hipotesis, merancang 

penyelidikan,  mengumpulkan  dan  meng-olah  data,  membuat  tabel  data,  

membuat grafik,  mendeskripsikan  hubungan  antar variabel, menganalisis, 

melakukan penyelidikan, dan melakukan eksperimen (Mundilarto 2013).  

Menurut Saptono (2009) Komponen keterampilan proses terdiri dari: 

a.) Mengamati dan menafsirkan pengamatan 

Mengamati adalah kemampuan menggunakan seluruh indera yang dimiliki oleh 

peserta didik. Menafsirkan pengamatan merupakan keterampilan mencatat hasil 

pengamatan, memisah-misahkan, mengklasifikasikan, menghubung-hubungkan 

sehingga diperoleh pola tertentu. 

b.) Memprediksi 

Mengemukakan kemungkinan-kemungkinan berdasarkan hasil pengamatan. 

c.) Menggunakan peralatan dan mengukur 

Keterampilan ini merupakan kemampuan peserta didik dalam memilih alat atau 

bahan yang sesuai serta kemampuan melakukan pengukuran suatu besaran 

dengan akurat. 

d.) Mengajukan pertanyaan 

e.) Merumuskan hipotesis 

Keterampilan ini menekankan pada kemampuan peserta didik menyatakan dan 

menentukan pola yang diperoleh sekaligus menyatakan kemungkinan akibat-

akibat dari pernyataan yang dibuatnya. 

f.) Merencanakan penyelidikan 

Keterampilan ini merupakan kemampuan peserta didik dalam merencanakan 

suatu percobaan untuk membuktikan atau menemukan konsep. 
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g.) Menginterprestasikan  

Keterampilan ini merupakan kemampuan peserta didik untuk menyimpulkan 

kecenderungan informasi yang diperoleh, membuat kesimpulan tentatif ataupun 

membuat generalisasi 

h.) Berkomunikasi 

Keterampialn ini merupakan kemampuan peserta didik untuk menguraikan 

dengan jelas dan cermat apa yang telah dilakukan peserta didik. 

Keterampilan proses dan sikap ilmiah dapat dikembangkan dengan memberikan 

pengalaman langsung kepada peserta didik (Hartono 2014) 

Sedangkan keterampilan proses sains menurut American Association for the 

Advancement of Science dibedakan menjadi 2 macam yaitu : keterampilan proses 

sains dasar dan keterampilan proses sains yang terintegrasi.  

a. Keterampilan proses sains dasar 

a) Menanya 

Memperhatikan sifat-sifat benda dan situasi menggunakan panca indera 

b) Klasifikasi 

Berkaitan dengan penggolongan objek dan peristiwa sesuai dengan sifat atau 

ciri-ciri nya 

c) Hubungan Ruang dan Waktu 

Visualisasi dan memanipulasi benda-benda hubungan dan peristiwa, 

berurusan dengan bentuk, waktu, jarak, dan kecepatan. 

d) Menggunakan angka 

Menggunakan hubungan kuantitatif, misalnya,notasi ilmiah, kesalahan, 

signifikan angka, presisi, rasio, dan ukuran. 

e) Mengukur 

Mengekspresikan jumlah objek atau substansi secara kuantitatif, seperti 

meter, liter, gram, dan newton. 

f) Menyimpulkan 

Memberikan penjelasan tertentu objek atau kejadian. 

g) Memprediksi 

Prediksi terhadap kejadian masa depan berdasarkan observasi masa lalu. 
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b. Keterampilan proses sains terintegrasi 

a) Mendefinisikan 

Mengamati dan kemudian mendeskripsikannya secara konkret dari suatu 

objek atau kejadian  

b) Menformulasikan model atau mengontrol variabel  

Membangun gambar, benda, atau rumus matematika untuk menjelaskan ide-

ide. 

c) Menginterprestasi data 

Menjelaskan, menyimpulkan, atau berhipotesis dari data yang telah 

digambarkan,sering melibatkan mean, modus, median,jangkauan, distribusi 

frekuensi, uji t, dan Uji chi-square. 

d) Hipotesis 

Menyatakan generalisasi tentatif suatu pengamatan atau kesimpulan yang 

mungkin digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang pada  akhirnya 

dilakukan pengujian oleh satu atau lebih eksperimen. 

e) Eksperimen 

Pengujian hipotesis melalui manipulasi dan kontrol variabel independen dan 

mencatat efek pada variabel dependen; menafsirkan dan menyajikan hasil 

dalam bentuk laporan bahwa orang lain dapat mengikuti untuk 

menirueksperimen. 

 (Chiappetta 1997) 

Keterampilan proses sains yang diamati dalam penelitian ini meliputi 

keterampilan proses sains dasar yaitu: mengamati/observasi, mengklasifikasi, 

berkomunikasi, mengukur, memprediksi, dan membuat inferensi. 
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2.2. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka, maka disusunlah kerangka berpikir 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Alur Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

Ada penelitian yang menunjukkan bahwa pembelajaran inkuiri terbimbing 

integrasi peer instruction mampu meningkatkan penguasaan konsep dan 

kemampuan berpikir kritis siswa (Kuniawati et al. 2014) 

Tujuan pembelajaran 

tercapai 

Melakukan uji hipotesis  

Quasi Eksperiment: pengaruh integrasi peer instruction dengan 

inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar dan keterampilan proses 

sains pada materi ekologi 

 

Hasil pengaruh integrasi peer instruction dan inkuiri 

terbimbing terhadap  hasil belajar dan keterampilan 

proses sains peserta didik 

 

 Materi ekologi berbasis lingkungan dan banyak konsepnya  

 Ada beberapa kendala guru dalam penerapan pembelajaran inkuiri terbimbing 

 Keterampilan proses belum diamati  

 Perlunya pendidikan berbasis lingkungan 

 

 

 

 

 Ada peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran saat digunakannya 

metode inkuiri terbimbing sehingga masih memungkinkan adanya dominansi 

beberapa peserta didik saat pembelajaran. (Kurniawati et al 2014)  
 Ada penelitian bahwa penerapan model inkuiri terbimbing terhadap 

keterampilan proses sains pada konsep ekosistem berpengaruh terhadap 

peningkatan keterampilan mengamati, klasifikasi, memprediksi dan 

berkomunikasi, tetapi tidak pada keterampilan interpretasi dan dan hipotesis 

(Rostika 2012) 

 

Manfaat Korespondensi, Manfaat Koherensi, Manfaat Praktis 
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2.3. Hipotesis 

Berdasarkan pada kajian teoritis dan kerangka berpikir, maka dirumuskan 

hipotesis integrasi peer instruction dengan inkuiri terbimbing pada materi ekologi 

berpengaruh terhadap skor test hasil belajar dan keterampilan proses sains pada 

materi ekologi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  SIMPULAN 

Integrasi peer instruction dengan inkuiri terbimbing pada materi ekologi 

berpengaruh positif terhadap skor test hasil belajar dan keterampilan proses sains 

pada materi ekologi di SMA Negeri 1 Demak. Rata-rata skor aspek kognitif kelas 

eksperimen 3,09 dan kelas kontrol 2,89. Aspek psikomotorik 3,77 pada kelas 

eksperimen dan 3,50 pada kelas kontrol. Aspek afektif kelas eksperimen 3,51dan 

kelas kontrol 3,00. Keterampilan proses sains kelas eksperimen 3,51 dan kelas 

kontrol 3,29. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, hasil belajar dan 

keterampilan proses sains peserta didik pada kelas eksperimen maupun kontrol 

berbeda secara signifikan.  

 

5.2.  SARAN 

1. Metode ini dapat meningkatkan penguasaan aspek kognitif, afektif, psikomotorik 

serta beberapa aspek keterampilan proses sains dasar pada materi ekologi, akan 

tetapi belum ada pembuktian jika diterapkan pada materi lainnya. 

2. Penelitian ini hanya mengamati keterampilan proses sains dasar yang terdiri dari 

mengamati/observasi, mengklasifikasi, berkomunikasi, mengukur, memprediksi, 

dan membuat inferensi dan untuk selanjutnya dapat dikembangkan kembali 

pengamatan lebih kompleks terhadap keterampilan proses dasar atau 

keterampilan proses sains terintegrasi. 

3. Terdapat kondisi yang kurang kondusif pada pembelajaran topik tertentu 

sehingga masih diperlukan penyempurnaan kembali dalam pengelolaan kelas 

agar kondusif.   

4. Diperlukan peningkatan bimbingan dan pengawasan dari guru sehingga diperoleh 

hasil yang lebih optimal. 
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