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ABSTRAK 
 

Safufia, Ariza Naila. 2016. Efektivitas Penerapan Pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing Berbantuan Bahan Ajar Berbasis Konsep Materi Vertebrata. 

Skripsi. Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Negeri Semarang. Drs. Bambang Priyono, M.Si. dan Dr. Niken 

Subekti, S.Si., M.Si. 

 

Materi biologi khususnya vertebrata yang disampaikan di SMA Kesatrian 1 

Semarang dalam kegiatan pembelajaran belum menerapkan pembelaran inkuiri 

terbimbing. Pembelajaran masih berpusat pada guru dengan metode ceramah 

menggunakan buku sekolah membuat siswa cenderung pasif. Hal ini berdampak 

pada hasil belajar siswa yang mencapai KKM ≥75 masih ≤50%. Karakteristik 

materi vertebrata yaitu identifikasi dan penerapan prinsip klasifikasi sehingga 

menuntut siswa untuk memahami dan menemukan konsep materi. Model 

pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan bahan ajar berbasis konsep 

merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut karena menuntut siswa 

untuk memahami dan menemukan konsep materi secara mandiri namun guru tetap 

menjadi fasilitator siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Experiment yang menggunakan 

desainpenelitian Nonequivalent Control Group Design.  Populasi penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas X MIA SMA Kesatrian 1 Semarang tahun ajaran 

2015/2016. Sampel penelitian ditentukan secara Purposive Sampling,  yaitu kelas 

X MIA 3 sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIA 6 sebagai kelas kontrol. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes, observasi, angket, dan 

wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase ketuntasan siswa secara 

klasikal pada kelas eksperimen mencapai 83,3% sedangkan kelas kontrol sebesar 

55,5%. Analisis aspek afektif siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas 

kontrol yaitu dengan criteria sangat baik untuk kelas eksperimen sebesar 81,09%, 

sedangkan kelas kontrol diperoleh sikap dengan kriteria baik sebesar 61,2%. 

Analisis aspek psikomotorik siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas 

kontrol yaitu dengan persentase kriteria sangat baik sebesar 92,2%, sedangkan 

kelas kontrol diperoleh kriteria sangat baik sebesar 84,5%. Hasil uji t 

menunjukkan thitung 8,114> ttabel 1,994 dengan taraf signifikan 0,05 sehingga dapat 

terlihat adanya perbedaan peningkatan hasil belajar kedua kelas. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, disimpulkan bahwa penerapan 

pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan bahan ajar berbasis konsep efektif 

diterapkan pada materi vertebrata. 

 

Kata Kunci: Hasil belajar siswa, inkuiri terbimbing, materi vertebrata 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan tidak hanya ditekankan pada penguasaan materi, tetapi juga 

ditekankan pada penguasaan keterampilan. Siswa juga harus memiliki 

kemampuan untuk berbuat sesuatu dengan menggunakan proses dan prinsip 

keilmuan yang telah dikuasai, dan learning to know (pembelajaran untuk tahu) 

dan learning to do (pembelajaran untuk berbuat) harus dicapai dalam kegiatan 

belajar mengajar (Ambarsari et al. 2013). 

Biologi sebagai bagian dari sains terdiri dari tiga komponen dasar yang tidak 

terpisahkan yaitu, biologi sebagai produk, proses, dan sikap. Pembelajaran biologi 

saat ini umumnya lebih terorientasi pada aspek produk sains dan kurang 

mengembangkan proses sains. Pembelajaran biologi yang terorientasi pada 

produk cenderung bersifat teoretis dan berpusat pada guru, dimana guru menjadi 

sumber pengetahuan, sehingga siswa bersifat pasif dalam proses pembelajaran. 

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil 

mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri 

(Wulanningsih et al. 2012). 

Konsep materi biologi kelas X semester II menuntut kemampuan siswa 

untuk dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan makhluk hidup, serta 

mengetahui peranannya bagi kehidupan. Salah satu materi yang menekankan 

konsep tersebut adalah materi animalia. Pada materi ini siswa dituntut untuk dapat 

mencapai kompetensi dasar menerapkan prinsip klasifikasi. Untuk dapat 

mengklasifikasikan siswa harus dapat mengidentifikasi terlebih dahulu, dan 

menjelaskan keterkaitan antara ciri berdasarkan morfologi dan anatomi, 

kompleksitas jaringan penyusun, serta peranan dalam berbagai aspek kehidupan 

(BSNP2006). 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa siswa SMA masih mengalami 

kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan makhluk hidup 

khususnya vertebrata. Siswa belum dapat menerapkan prinsip klasifikasi dengan 
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mengaitkan antara ciri berdasarkan morfologi dan anatomi, kompleksitas jaringan 

penyusun, serta peranan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini disebabkan 

karena siswa hanya menghafal nama-nama ilmiah pada setiap spesies tanpa 

menemukan sendiri tingkatan taksonnya. Kenyataan tersebut tidak sesuai dengan 

Permendikbud No.103 tahun 2014 Pasal 2 ayat 1 bahwa pembelajaran pada 

kurikulum 2013 dilaksanakan berbasis aktivitas dengan karakteristik kontekstual, 

kolaboratif, interaktif, inspiratif, berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik. 

Menurut Rustaman (2011) kemampuan klasifikasi siswa sangat penting 

diteliti, karena bertolak dari kondisi yang memprihatinkan dalam menjaring minat 

siswa untuk memahami konsep tentang tata nama biologi karena dianggap sebagai 

pelajaran hapalan. Siswa terlalu dini diperkenalkan pada suatu sistem klasifikasi 

yang sudah jadi tentang pengelompokkan makhluk hidup, sehingga siswa tidak 

membentuk sendiri konsep klasifikasi melainkan meniru sistem yang sudah ada. 

Kegiatan belajar menjadi kurang menarik dan membosankan, sementara itu 

konsep klasifikasi makhluk hidup memuat banyak kegiatan ketrampilan proses 

yang dapat dilakukan dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir. Tanpa 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari dasar pengelompokkan 

sendiri mengakibatkan terjadinya proses pemaksaan bagi siswa untuk mempelajari 

klasifikasi makhluk hidup dengan cara menghafal. Selain itu, konsep klasifikasi 

makhluk hidup merupakan konsep dasar dalam mempelajari konsep-konsep 

biologi berikutnya. 

Pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, 

strategi, metode dan model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang 

dapat diterapkan adalah model pembelajaran inkuiri terbimbing (guided inquiry). 

Menurut Wenning(2011) pembelajaran inkuiri terbimbing adalah suatu rangkaian 

pembelajaran yang melibatkan kemampuan siswa dalam mencari dan menyelidiki 

secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan 

sendiri penemuannya dengan bantuan pertanyaan panduan dari guru. 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan suatu model pembelajaran 

yang mengacu pada suatu cara untuk mempertanyakan, mencari pengetahuan atau 
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informasi, dan mempelajari suatu gejala.Penelitian di Indonesia yang diungkapkan 

oleh Mu’ayadah et al. (2012) bahwa 89,84% siswa sangat aktif dan 89,06% siswa 

mencapai ketuntasan belajar dengan kegiatan laboratorium berbasis inkuiri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indah  & Utiya (2014) juga mengungkapkan 

bahwa model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar 

dan aktivita siswa sebesar 85,3% pada pertemuan ke-1 dan 94,1%pada pertemuan 

ke-2 secara berturut-turut. Siswa menyatakan senang dengan pembelajaran inkuiri 

terbimbing karena menjadikan lebih kreatif, percaya diri, berpikir kritis dan 

mandiri.  Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan 

hasil mengingat seperangkat fakta-fakta saja, tetapi hasil dari menemukan sendiri. 

 Berdasarkan Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar 

dan Struktur Kurikulum SMA/MA menyatakan bahwa Kurikulum 2013 

dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir, salah satu adalah pembelajaran 

yang berpusat pada guru (teacher centered learning) menjadi berpusat pada 

peserta didik (student centered learning), pembelajaran pasif menjadi 

pembelajaran aktif mencari. 

 Berdasarkan hasil observasi melalui wawancara dengan guru Biologi di SMA 

Kesatrian 1 Semarang bahwa siswa belum memahami dan menemukan konsep 

materi vertebrata. Hal ini dikarenakan materi tersebut sangat banyak nama-nama 

ilmiahnya dan siswa hanya menghafal nama-nama ilmiah pada setiap spesies 

tanpa menemukan sendiri tingkatan taksonnya. Kurangnya pemahaman konsep 

dan daya ingat siswa terhadap materi vertebrata tersebut berdampak pada hasil 

belajar siswa. Nilai ulangan harian pada materi vertebrata cenderung di bawah 

KKM (≥75) dengan ketuntasan klasikal ≤50% dari jumlah siswa di kelas. Selama 

ini guru di sekolah tersebut sudah berusaha memberikan materi secara rinci dan 

sistematis, usaha tersebut dilihat dari penggunaan metode dan media yang 

digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, dan guru memberikan presentasi 

menggunakan power point. Namun metode tersebut masih berpusat pada guru 

(teacher centered learning), sehingga kurang memberikan ruang dan kesempatan 

kepada siswa untuk diskusi dalam membangun konsep awal dan memecahkan 

permasalahan secara mandiri, siswa cenderung bosan dan pasif saat pembelajaran. 
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Selain itu, guru belum mencoba variasi pembelajaran yang lebih inovatif, seperti 

menggunakan model pembelajaran yang lebih interaktif dan mengembangkan 

bahan ajar yang disertai contoh gambar-gambar spesies yang konkrit sebagai 

pedoman untuk mengarahkan siswa dalam memahami konsep materi vertebrata, 

sehingga siswa mengalami kesulitan untuk mengaitkan antara ciri-ciri morfologi 

dan anatomi, kompleksitas jaringan penyusun, klasifikasi, serta peranannya. Hal 

ini mengakibatkan kurangnya motivasi siswa untuk memahami dan menemukan 

konsep serta mengaitkan materi yang diajarkan dengan konteks kehidupan nyata. 

 Mudlofir (2011) mengatakan bahwa masalah penting yang sering dihadapi 

dalam kegiatan pembelajaran adalah memilih atau menentukan materi 

pembelajaran atau bahan ajar yang tepat dalam rangka membantu siswa mencapai 

kompetensi. Bahan ajar menurut Ningrum et al. (2014) adalah segala bentuk 

bahan berupa seperangkat materi yang disusun secara sistematis yang digunakan 

untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan 

memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar memungkinkan siswa dapat 

mempelajari suatu kompetensi secara runtut dan sistematis sehingga secara 

akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh atau terpadu.  

 Salah satu media yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai dengan materi 

vertebrata adalah bahan ajar berbasis konsep. Bahan ajar dalam penelitian ini 

berbasis konsepdengan alasan bahwa bahan ajar dibuat dengan memberikan 

konsep dasar sebagai konsep kunci (key concept) yang dibutuhkan bagi 

pengembangan konsep-konsep lainnya. Memaparkan hal-hal yang bersifat umum 

terlebih dahulu lalu menuju hal-hal yang sifatnya khusus. 

 Bahan ajar berbasis konsep adalah bahan ajar tertulis yang dilengkapi dengan 

contoh gambar-gambar spesies dan soal-soal latihan agar membuat siswa untuk 

aktif dalam pembelajaran, memahami dan menemukan konsepmateri vertebrata 

secara mandiri sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal 

yang sama diungkapkan oleh Ambarsari et al. (2013) siswa mudah memahami 

konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh-contoh konkrit. 

 Bahan ajar berbasis konsep dipadukan dengan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing sehingga dalam penggunaannya guru masih harus memberikan 
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pengarahan, petunjuk dan bimbingan kepada siswa saat melakukan kegiatan 

pembelajaran sehingga siswa yang berifikir lambat atau siswa yang mempunyai 

intelegensi rendah tetap mampu mengikuti kegiatan-kegiatan yang sedang 

dilaksanakan. 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka perlunya penelitian ini agar 

dilakukan dengan judul efektivitas penerapan pembelajaran inkuiri terbimbing 

berbantuan bahan ajar berbasis konsep materi vertebrata. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas 

penerapan pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan bahan ajar berbasis konsep 

materi vertebrata terhadap hasil belajar siswa? 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan tafsir terhadap istilah–istilah  dalam penelitian 

ini maka diberikan penegasan istilah sebagai berikut. 

1. Efektivitas pembelajaran 

Pembelajaran efektif adalah kegiatan pembelajaran yang secara terencana 

membantu siswa mencapai dua tujuan utama, yakni mencapai tujuan 

pembelajaran secara optimal. Pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal 

merujuk kepada suatu keadaan yang ditandai oleh tercapainya secara 

maksimal indikator-indikator pembelajaran (Suyono, 2009). 

Efektivitas pembelajaran dalam penelitian ini adalah tingkat keberhasilan 

dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah melakukan 

kegiatan belajar mengajar, namun bukan semata-mata dilihat dari tingkat 

keberhasilan siswa dalam konsep yang ditunjukan dengan nilai hasil belajar 

tetapi juga dilihat dari respon tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang 

telah diikuti. 
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2. Efektivitas hasil belajar 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya atau ada 

pengaruhnya, sedangkan menurut Ambarsari et al. (2013) hasil belajar yaitu 

bukan hanya berupa penguasaan pengetahuan, tetapi juga kecakapan dan 

keterampilan dalam melihat, menganalisis, dan memecahkan masalah, 

membuat rencana dan mengadakan pembagian kerja, dengan demikian 

aktivitas dan produk yang dihasilkan dari ativitas belajar ini mendapatkan 

penilaian. 

Efektivitas hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keberhasilan tentang usaha atau tindakan dalam penerapan pembelajaran 

inkuiri terbimbing berbantuan bahan ajar berbasis konsep. Indikator 

efektivitas pada penelitian ini sebagai berikut : 

a. Hasil belajar siswa kelas eksperimen ≥ 80% mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) sebesar ≥75. 

b. Perbedaan hasil belajar yang signifikan yang dibuktikan dengan uji t 

perbedaan dua rata-rata selisih skor posttest- skor pretest dengan t hitung>ttabel. 

c. Peningkatan hasil belajar (N-Gain) siswa kelas eksperimen  lebih baik dari 

kelas kontrol. 

 

3. Inkuiri terbimbing 

Menurut Jauhar (2011) pembelajaran inkuiri terbimbing ditujukan untuk 

menambah kemampuan siswa dalam menggunakan keterampilan proses 

dengan merumuskan pertanyaan yang mengarah pada kegiatan investigasi, 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, analisis data, dan membuat 

kesimpulan. 

Inkuiri terbimbing dalam penelitian ini adalah model pembelajaran yang 

melibatkan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis sehingga 

siswa dapat menemukan sendiri konsep materi dengan penuh rasa percaya 

diri setelah kegiatan pembelajaran dan guru sebagai fasilitator yang 

membimbing atau memberi petunjuk seluas-luasnya untuk siswa. 
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4. Bahan ajar berbasis konsep 

Bahan ajar adalah bahan atau materi yang disusun oleh guru secara 

sistematis yang digunakan siswa di dalam pembelajaran. Bahan ajar dapat 

dikemas dalam bentuk cetakan, non cetak dan dapat bersifat visual auditif 

ataupun visual auditif. Bahan ajar yang disusun dalam buku ajar pendidik 

dapat berbentuk buku teks, modul, handout, LKS dapat juga dikemas dalam 

bentuk lainnya (Arlitasari et al. 2013). Bahan ajar dalam penelitian ini 

berbasis konsep bahan ajar tertulis yang memberikan konsep dasar sebagai 

konsep kunci (key concept) yang dibutuhkan bagi pengembangan konsep-

konsep lainnya. Memaparkan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu lalu 

menuju hal-hal yang sifatnya khusus. 

 Bahan ajar berbasis konsep dilengkapi dengan contoh gambar-gambar 

spesies dan soal-soal latihan agar membuat siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran, memahami dan menemukan konsepmateri vertebrata secara 

mandiri sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.  

 

5. Materi vertebrata 

Materi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Vertebrata kelas X 

SMA semester genap. Materi vertebrata  merupakan salah satu sub materi 

dalam materi pokok Animalia.  Kompetensi dasar yang harus dicapai pada 

materi ini mengacu pada silabus standar kurikulum 2013, KD 3.8 

Menerapkan prinsip klasifikasi untukmenggolongkan hewan ke dalam filum 

berdasarkan pengamatan anatomi dan morfologi serta mengaitkan peranannya 

dalam kehidupan dan KD 4.8 Menyajikan data tentang perbandingan 

kompleksitas jaringan penyusun tubuh hewan dan perannya pada berbagai 

aspek kehidupan dalam bentuk laporan tertulis.Pada penelitian ini materi 

Vertebrata untuk kelas eksperimen disampaikan dengan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan bahan ajar berbasis konsep, 

sedangkan pada kelas kontrol menggunakan model pembelajaran ceramah 

dan buku ajar sekolah. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas penerapan pembelajaran 

inkuiri terbimbing berbantuan bahan ajar berbasis konsep materi vertebrata 

terhadap hasil belajar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa 

Sebagai sarana untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa 

terhadap konsep materi yang disampaikan. 

2. Bagi guru 

Memberikan alternatif rujukan dan acuan sebagai solusi dalam 

penerapan media dan model pembelajaran sehingga dapat menjadi suatu 

terobosan baru dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. 

3. Bagi sekolah 

Memberikan wacana baru tentang media dan model pembelajaran 

biologi yang diinginkan oleh siswa dan memberikan prestasi terbaik 

dengan meningkatnya hasil belajar siswa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Efektivitas pembelajaran 

Menurut Ruseno (2005) pembelajaran efektif merupakan suatu 

pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah, 

menyenangkan, dan dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 Surya (2004)memberikan 7 (tujuh) indikator suatu pembelajaran itu 

dapat dikatakan efektif yaitu : 

a. Berpusat pada siswa: keseluruhan proses pembelajaran hendaknya 

berpusat kepada siswa, dimana seluruh kegiatan pembelajaran 

dimaksudkan untuk membantu perkembangan siswa. Keberhasilan 

proses pembelajaran ditentukan oleh perwujudan siswa yang 

mandiri, efektif dan produktif. 

b. Suasana demokratis: kepada siswa diberikan hak dan kewajiban 

mengembangkan prestasinya dan potensinya, sehingga dapat 

memupuk percaya diri. Dari suasana demokratis ini diharapkan 

siswa dapat berinovasi dan berkreasi. 

c. Interaksi edukatif guru dan siswa: pada proses pembelajaran guru 

tidak sebagai manusia sumber tetapi sebagai figure yang dapat 

merangsang perkembangan pribadi siswa. 

d. Variasi metode: metode disesuaikan dengan keperluan pembelajaran 

saat itu. 

e. Guru profesional: pembelajaran akan efektif jika dipimpin oleh guru 

yang profesional, yaitu guru yang mempunyai kemampuan yang 

memadai, tanggung jawab yang besar, mencintai profesi, kreatif 

dan penuh dedikasi. 

f. Bahan yang sesuai dan bermanfaat: bahan yang diajarkan hendaknya 

berpedoman pada kurikulum yang baku. Guru hendaknya 
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mengolah bahan pengajaran sesuai dengan kemampuan dan 

kebutuhan siswa. Bahan pelajaran sebaiknya sesuai dengan 

lingkungan siswa sehingga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari 

siswa. 

g. Sarana belajar yang menunjang: proses pembelajaran akan efektif 

jika ditunjang oleh sarana dan prasarana yang baik, yaitu: 

laboratorium, aula, perpustakaan, lingkungan, dan lain-lain. 

2.   Inkuiri terbimbing 

Inkuiri secara harfiah berarti “pertanyaan” atau penyelidikan. Inkuiri 

dapat diartikan sebagai proses yang ditempuh manusia untuk mendapatkan 

informasi atau memecahkan suatu permasalahan (Sulastriningsih &Suranata, 

2013). Inkuiri terbimbing (guided inquiry) adalah  salah satu pembelajaran 

konstruktivistik yang mendorong siswa untuk mampu mencari makna dan 

membangun pengetahuannya secara individu berdasarkan pengalaman di 

lingkungannya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Iskandar (2012) bahwa inkuiri terbimbing merupakan model pembelajaran 

yang menekankan pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui 

penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

Model inkuiri ini mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1) 

menggunakan keterampilan-keterampilan proses IPA, 2) tidak ada keharusan 

untuk menyelesaikan unit tertentu dalam waktu tertentu, 3) jawaban-jawaban 

yang dicari tidak diketahui terlebih dahulu, dan tidak ada di dalam buku 

pelajaran. Buku-buku petunjuk yang dipilih berisi pertanyaan-pertanyaan dan 

saran-saran untuk menentukan jawaban dan bukan memberikan jawaban, 4) 

siswa sangatbersemangat untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan mereka sendiri, 5) proses pembelajaran berpusat pada pertanyaan-

pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana kita mengetahui “ serta “betulkah 

kesimpulan kita ini”, 6) suatu masalah ditemukan lalu dipersempit hingga 

terlihat kemungkinan masalah (Sulastriningsih & Suranata, 2013).  
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Dalam implementasinya, pembelajaran inkuiri terbimbing memiliki 

langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai 

berikut : 

Tabel 1. Langkah-langkah pembelajaran inkuiri terbimbing 

No Tahapan Proses Inkuiri 

1 Perumusan 

masalah 

Guru membimbing siswa menentukan suatu 

masalah yang terkait dengan pelajaran yang 

disampaikan, kemudian siswa memikirkan 

sendiri jawabannya. 

2 Membuat hipotesis Guru membimbing siswa menemukan 

jawaban sementara atas masalah yang 

ditemukan 

3 Mengumpulkan 

data 

Siswa melakukan eksperimen sederhana. 

4 Menguji data 

berdasarkan data 

yang ditemukan. 

Siswa menguji hasil eksperimen dengan 

fakta-fakta dan teori yang terkait. 

5 Membuat 

kesimpulan 

Siswa mempresentasikan hasil diskusinya 

didepan kelas dan membuat kesimpulan. 

*Sumber : (Ambarsari et al.  2013) 

Proses-proses dalam pembelajaran inkuiri terbimbing mulai dari kegiatan 

merumuskan masalah hingga kegiatan merumuskan kesimpulan benar-benar 

mengajak siswa untuk dapat aktif mengikuti proses pembelajaran. Siswa tidak 

hanya diminta untuk melakukan pengamatan atau percobaan-percobaan untuk 

menguji hipotesis yang telah dibuat tetapi lebih dari itu, siswa secara tidak 

langsung diajarkan untuk mengembangkan sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang 

dimaksud adalah jujur, disiplin, bertanggung jawab dan selalu ingin 

tahu(Mawarsari et al., 2013). 

Menurut Matthew & Igharo (2013) pembelajaran inkuiri terbimbing 

berorientasi pada teknologi dan ilmiah. Mengkonstruksi kemampuan awal 
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siswa pada proses pembelajaran atau dengan kata lain siswa yang menjadi 

pusat pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan 

sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi 

siswa berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. 

 Ibe dan Helen (2013) mengemukakan bahwa pembelajaran inkuiri 

terbimbing menuntut siswa untuk mengetahui hal-hal untuk dirinya sendiri. 

Penggunaan model inkuiri terbimbing untuk mengajar biologi dipadukan 

dengan kebiasaan belajar aktif sehingga dapat memotivasi dan menarik siswa 

dalam pelajaran. Inkuiri terbimbing memfokuskan siswa sebagai subjek 

pembelajaran untuk memecahkan suatu permasalahan. 

Berdasarkan hasil penelitian Hapsari et al. (2012) model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dapat meningkatkan rata-rata kelas eksperimen 

dibandingkan dengan kelas kontrol dan mencakup semua aspek pembelajaran 

yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil penelitian tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini : 

Tabel 2. Model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan rata-rata 

kelas eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol dan mencakup 

semua aspek pembelajaran yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Hasil statistik Kelas kontrol Kelas eksperimen 

 Rata-rata 

Kognitif  73,333 76,799 

Psikomotorik (LO) 38, 030 80,441 

Psikomotorik (angket ) 76, 273 81,147 

Afektif (LO) 45, 034 82,271 

Afektif (angket ) 75,515 80,235 

 *Sumber : (Hapsari et al. 2012) 

  

3. Bahan ajar berbasis konsep 

 Bahan ajar merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. Guru akan lebih mudah dalam 

melaksanakan pembelajaran di sekolah dan siswa pun akan lebih terbantu 

dalam belajar dengan keberadaan bahan ajar. Bahan ajar ini tidak hanya 
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dibuat secara tertulis. Akan tetapi, bahan ajar dapat dibuat dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan kebutuhan yang menggunakannya.  

Menurut Widodo (2008) bahan ajar harus dikembangkan sesuai dengan 

kaidah-kaidah pengembangan bahan ajar. Rambu-rambu yang harus dipatuhi 

dalam pembuatan bahan ajar adalah (1) bahan ajar harus disesuaikan dengan 

siswa yang sedang mengikuti proses belajarmengajar, (2) bahan ajar 

diharapkan mampu mengubah tingkah laku siswa, (3) bahan ajar yang 

dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik diri. 

Untuk mengukur kualitas bahan ajar harus memperhatikan aspek penting 

yaitu kesesuaian materi dengan kurikulum. Menurut Depdiknas (2010) 

prinsip bahan ajar terdiri dari (1) prinsip relevansi atau keterkaitan materi 

sesuai dengan tuntutan kompetensi, (2) prinsip konsistensi atau keajegan, dan 

(3) prinsip adekuasi atau kecukupan yakni kecukupan materi dalam bahanajar 

untuk mencapai kompetensi seperti yang diharapkan. Menurut Wardani 

(2010) bahan ajar yang disusun berdasarkan kompetensi dasar dapat 

mensyaratkan dirumuskannya secara jelas kompetensi yang harus dimiliki 

atau yang akan siswa miliki setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran. 

Menurut Harijanto (2007) bahan ajar yang dapat memudahkan belajar 

adalah bahan ajar yang memiliki komponen-komponen yang jelas berupa: (1) 

tujuan umum pembelajaran, (2) tujuan khusus pembelajaran, (3) petunjuk 

khusus pemakai buku ajar, (4) uraian isi pelajaran yang disusun secara 

sistematis, (5) gambar/illustrasi untuk memperjelas isi pelajaran, (6) 

rangkuman, (7) evaluasi formatif, dan tindak lanjut untuk kegiatan belajar 

berikutnya, (8) daftar bacaan, dan (9) kunci jawaban. 

 Konsep merupakan suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri, 

karakter atau atribut yang sama dari sekelompok objek dari suatu fakta, baik 

merupakan suatu proses, peristiwa, benda, atau fenomena di alam yang 

membedakannya dari kelompok lainnya. Konsep-konsep berbeda dalam 7 

dimensi, yaitu dimensi-dimensi : atribut, struktur, keabstrakan, keinklusifan, 

keumuman, ketepatan, dan kekuatan. Konsep memiliki generalitas 

(keumuman) mengandung arti bahwa pemahaman konsep akan lebih mudah 
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dipelajari dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat 

umum (Rustaman et al. 2003).  

 Bahan ajar berbasis konsepadalah bahan ajar tertulis yang dibuat dengan 

memberikan konsep dasar sebagai konsep kunci (key concept) yang 

dibutuhkan bagi pengembangan konsep-konsep lainnya. Memaparkan hal-hal 

yang bersifat umum terlebih dahulu lalu menuju ke hal-hal yang sifatnya 

khusus. 

 Bahan ajar berbasis konsep dilengkapi dengan contoh gambar-gambar 

spesies dan soal-soal latihan agar siswa dapat memahami dan menemukan 

konsep materi vertebrata secara mandiri dengan penuh percaya diri sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.Selain itu bahan ajar berbasis konsep 

ini membuat siswa lebih aktif saat pembelajaran.  

4. Materi vertebrata 

Materi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah vertebrata. 

Kompetensi dasar yang harus dicapai pada materi ini adalah Menerapkan 

prinsip klasifikasi untuk menggolongkan hewan ke dalam filum berdasarkan 

pengamatan anatomi dan morfologi serta mengaitkan peranannya dalam 

kehidupan (KD 3.8)dan menyajikan data tentang perbandingan kompleksitas 

jaringan penyusun tubuh hewan dan perannya pada berbagai aspek kehidupan 

dalam laporan tertulis (KD 4.8). Materi pokok yang tercakup di dalam materi 

vertebarata yaitu ciri-ciri hewan vertebrata dan peranan hewan vertebrata 

dalam kehidupan. 
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5.  Kerangka berpikir 
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Pembelajaran Inovatif 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.Kerangka berpikir penelitian efektivitas penerapan pembelajaran 

inkuiri terbimbing berbantuan bahan ajar berbasis konsep materi 

vertebrata. 

 

 Pola pikir kurikulum 2013 adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik (student centered learning) 

dengan pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif mencari.  

 Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat 

fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri (Wulanningsih et al. 2012). 

 Tuntutan kompetensi dasar yang harus dicapai pada materi vertebrata adalah mengaitkan ciri 

berdasarkan morfologi dan anatomi, kompleksitas jaringan penyusun, klasifikasi, dan peranannya. 

Faktanya  

 Metode dan media pembelajaran yang digunakan masih menggunakan metode ceramah dan 

presentasi, sehingga masih berpusat pada guru (teacher centered learning). Guru belum mencoba 

variasi pembelajaran yang lebih inovatif. 

 Buku ajar yang digunakan kurang lengkap, karena belum menampilkan penjelasan konsep dasar 

sebagai konsep kunci (key concept) untuk pengetahuan konsep berikutnya dan belum menampilkan 

contoh gambar-gambar spesimen yang konkrit untuk membantu siswa dalam memahami dan 

menemukan konsep materi vertebrata secara mandiri. 

 Materi vertebrata merupakan salah satu materi yang dianggap siswa sulit, karena banyak nama-nama 

ilmiah yang harus siswa ketahui.  

Akibatnya  

 Siswa mengalami kesulitan dalam memahami dan menemukan konsep materi veetebrata. 

 Nilai ulangan harian pada materi vertebrata masih di bawah KKM ≥ 75 dengan ketuntasan klasikal 

≤50% dari jumlah siswa di kelas. 

 Siswa menjadi pasif dalam pembelajaran 

Bahan Ajar 

Berbasis Konsep 

Inkuiri 

Terbimbing 

Penerapan pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan 

bahan ajar berbasis konsep dapat berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa,siswa memahami dan menemukan konsep 

materi vertebrata, serta siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran. 
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B. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah penerapan pembelajaran inkuiri 

terbimbing berbantuan bahan ajar berbasis konsep materi vertebrata efektif 

terhadap hasil belajar siswa.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan : 

1. Pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan bahan ajar berbasis konsep 

materi vertebrata efektif diterapkan dan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

2. Keefektifan tersebut dapat dilihat dari aspek kognitif  yaitu  ketuntasan 

klasikal kelas eksperimen 83,3% sedangkan kelas kontrol 55,5%. 

3. Ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol yang dibuktikan dengan uji perbedaan dua rata-rata dengan 

thitung 8,114> ttabel 1,994. 

B. Saran  

Guru hendaknya mengenali karakteristik materi, karakteristik siswa yang 

bermacam-macam dan daya serap masing-masing siswa yang berbeda-beda. 

Selain itu, guru sebaiknya dapat mengkondisikan siswa untuk memanfaatkan 

waktu pembelajaran dengan baik agar lebih efektif. 
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