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Latar belakang dari penelitian ini adalah masih digunakannya 
metode pembelajaran konvensional dalam proses pembelajaran. Metode 
tersebut kurang mampu mendorong siswa berperan aktif dalam proses 
pembelajaran. Selain itu, masih rendahnya nilai mata pelajaran IPA. Oleh 
karena itu, perlu adanya metode pembelajaran yang mampu mendorong 
siswa berperan aktif. Salah satu metode tersebut yaitu metode inkuiri. 
Sehubungan dengan kebijakan pemerintah tentang KBK, maka dalam 
pelaksanaan penelitian ini, metode pembelajaran inkuiri ini disesuaikan 
dengan materi yang telah ber-KBK. Berdasarkan latar belakang di atas, 
maka dapat dirumuskan masalah yaitu sejauhmana efektivitas metode 
pembelajaran inkuiri berbasis KBK terhadap hasil belajar dalam proses 
pembelajaran Biologi pada siswa kelas VII semester I. Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan efektivitas antara 
metode pembelajaran inkuiri dengan metode konvensional dalam proses 
pembelajaran Biologi pada siswa kelas VII semester I SMP Negeri 24 
Semarang tahun pelajaran 2004/2005. 

Populasi adalah seluruh siswa SMP Negeri 24 Semarang tahun 
pelajaran 2004/ 2005. Sedangkan sampel adalah sebagian siswa kelas VII 
SMP Negeri 24 Semarang. Pola eksperimen yang dipakai adalah pola 
Matching Group Design (M-G), maka dibutuhkan dua group yaitu group 
kontrol dan group eksperimen yang terdiri dari campuran antara siswa 
kelas VII-D dan siswa kelas VII-E SMP Negeri 24 Semarang, yang 
berjumlah 16 siswa. Sebelum pelaksanaan eksperimen dimulai, terlebih 
dahulu dilakukan penyeimbangan kedua group tersebut.  

Data penelitian diperoleh dengan metode test yang telah diuji 
validitasnya dan reliabilitasnya. Data diambil setelah pelaksanaan 
eksperimen, bagi group eksperimen maupun group kontrol. Data yang 
diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan t-test.  

Hasil rata-rata post test pada pembelajaran konvensional adalah 
6,44  dan hasil post test pada pembelajaran inkuiri adalah 7,19.Dari hasil 
analisis statistik  pada taraf signifikansi 5 % dan dk (n-1) diperoleh t hitung = 
3.77 dan t tabel = 2,13.. Karena t hitung > t tabel maka hipotesis yang 
menyatakan ada perbedaan yang signifikansi antara metode konvensional 
dengan metode inkuiri terhadap hasil belajar, diterima. 


