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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Biologi sebagai salah satu cabang ilmu sains yang menekankan adanya 

proses. Proses yang dimaksud disini adalah proses melalui kerja ilmiah, yaitu 

kritis terhadap masalah sehingga peserta didik mampu merasakan atau menyadari 

adanya masalah, mengembangkan hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan, 

melakukan pengamatan untuk menjawab pertanyaan dan menarik kesimpulan. 

Pembelajaran biologi yang menekankan pada ilmu sains adalah untuk 

menjelaskan fenomena alam, oleh karena itu cara belajar sains harus melibatkan 

peserta didik secara langsung melalui pengalaman belajar yang memuat 

keterampilan proses sains (Rustaman, 2007). 

Keterampilan proses sains melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif 

atau intelektual, manual, dan sosial. Peserta didik akan mudah memahami konsep-

konsep yang rumit jika disertai dengan contoh-contoh kongkret, dengan 

mengembangkan keterampilan proses peserta didik akan mampu menemukan dan 

mengembangkan sendiri fakta dan konsep serta menumbuhkan dan 

mengembangkan sikap serta nilai yang dituntut. Peseta didik  terlibat secara aktif 

dalam proses pembelajaran maka peserta didik akan lebih menghayati, berbeda 

halnya jika hanya mendengar atau sekedar membaca (Tawil dan Liliasari, 2014). 

Keterampilan proses sains perlu dikembangkan, sebab keterampilan proses 

sains dalam mata pelajaran biologi sangat diperlukan sebagai wujud dalam 
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pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Seiring dengan jalannya proses sains itu 

akan terbentuk sikap ilmiah peserta didik seperti jujur, teliti, objektif, bertanggung 

jawab dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Keterampilan proses sains 

sangat penting dimiliki peserta didik untuk menghadapi persaingan di era 

globalisasi yang menuntut adanya persaingan antarmanusia. Berkaitan dengan hal 

tersebut, keterampilan proses sains sangat penting dikembangkan dalam 

pendidikan  karena merupakan kompetensi dasar untuk mengembangkan sikap 

ilmiah dan keterampilan dalam memecahkan masalah, sehingga dapat membentuk 

pribadi peserta didik yang kreatif, kritis, inovatif, dan kompetitif dalam persaingan 

global di masyarakat (Rahmasiwi, 2015). 

Keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran dapat 

meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Keterampilan yang terdapat 

dalam keterampilan proses sains diantaranya: mengamati, mengelompokkan, 

meramal, menerapkan konsep dan mengajukan pertanyaan. Mencapai itu semua, 

maka perlu diadakannya suatu inovasi dalam pembelajaran sains adalah dengan 

mengimplementasikan model pembelajaran berorientasi inkuiri, salah satunya 

adalah model pembelajaran inkuiri terbimbing yang efektif untuk diterapkan 

dalam upaya meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik (Riska, dkk, 

2017). 

Model inkuiri terbimbing merupakan model yang didasarkan pada 

observasi dan studi ilmiah. Pembelajaran yang memberikan peserta didik 

pengalaman kongkret sebagai sarana untuk membentuk pengetahuan. Model 

inkuiri terbimbing cocok digunakan untuk pembelajaran IPA khususnya biologi 
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dimana peserta didik terlibat langsung dengan objek yang dipelajarinya (Puspita, 

2011).   

Menurut Ambarsari (2013) mengartikan bahwa “inkuiri adalah suatu proses 

untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan observasi dan atau 

eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap 

pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir 

kritis dan logis”.  

Penelitian Wulanningsih dan Riezky (2013) terhadap peserta didik SMA 

Negeri 5 Surkarta, bahwa “ada pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing 

terhadap keterampilan proses sains”. Ambarsari (2013) yang menyatakan bahwa 

“model inkuiri terbimbing mampu meningkatkan keterampilan proses peserta 

didik”. Penelitian yang dilakukan Zakiyah (2011) menyimpulkan bahwa “model 

pembelajaran berbasis peningkatan keterampilan proses sains adalah bentuk 

pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan proses sains ke dalam 

rangkaian proses belajar mengajar guna mengarahkan peserta didik pada proses 

konstruksi pengetahuan secara mandiri”. 

Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan guru  biologi kelas VII di 

SMP Negeri 14 Palangka Raya menunjukkan bahwa keterampilan proses sains 

peserta didik di sekolah tersebut belum pernah diukur dan diteliti.  

Berdasarkan uraian di atas dan menurut beberapa penelitian tentang model 

pembelajaran inkuiri terbimbing mampu meningkatkan keterampilan proses sains 

peserta didik, maka peneliti berharap dengan pembelajaran inkuiri terbimbing 
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peserta didik dapat lebih aktif, kreatif, kolaboratif dan mampu berpikir kritis 

(Rahmasiwi, 2015). Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing materi pencemaran 

lingkungan terhadap keterampilan proses sains peserta didik kelas VII di SMP 

Negeri 14 Palangka Raya”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut : 

1. Keterampilan proses sains yang diperlukan dalam mengembangkan potensi 

yang dimiliki oleh peserta didik belum pernah diukur dan diteliti. 

2. Peserta didik belum diberi kesempatan untuk mengeksplorasikan 

keterampilan proses sains yang dimilikinya dalam pembelajaran IPA khususnya 

materi biologi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari agar masalah tidak terlalu meluas dan menyimpang, 

maka peneliti membatasi masalah penelitian ini sebagai berikut:  

1. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh model pembelajaran inkuiri 

terbimbing.  

2. Keterampilan proses sains yang diukur yaitu mengamati, meramal, 

mengajukan pertanyaan, menerapkan konsep, dan mengelompokan hanya pada 

ranah kognitif. 
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3. Materi pokok yang diambil untuk penelitian yang dilakukan yaitu 

pencemaran lingkungan di kelas VII semester genap. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah model pembelajaran inkuiri terbimbing materi pencemaran 

lingkungan berpengaruh terhadap keterampilan proses sains peserta didik kelas 

VII di SMP Negeri 14 Palangka Raya? 

2. Bagaimana persentase indikator keterampilan proses sains yang 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing materi pencemaran 

lingkungan dapat memberdayakan peserta didik kelas VII SMP Negeri 14 

Palangka Raya? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan yang 

ingin dicapai pada penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing materi 

pencemaran lingkungan terhadap keterampilan proses sains peserta didik kelas 

VII di SMP Negeri 14 Palangka Raya. 

2. Untuk mengetahui persentase indikator keterampilan proses sains yang 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing materi pencemaran 
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lingkungan dapat memberdayakan peserta didik kelas VII SMP Negeri 14 

Palangka Raya. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi peserta didik, dapat membangun pengalamannya sendiri melalui 

kegiatan yang berhubungan kehidupan sehari-hari. Memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan pengetahuannya dan keterampilan-

keterampilan proses lainnya yang dimiliki peserta didik itu sendiri. 

2. Bagi guru, dapat dijadikan alternatif pembelajaran sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran sains serta menambah model pembelajaran 

yang telah ada di sekolah sehingga guru dapat memberikan alternatif model 

pembelajaran jika peserta didik merasa bosan. 

3. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan agar peneliti lebih 

terampil dalam menggunakan model-model pembelajaran yang ada, khususnya 

dalam model pembelajaran inkuiri. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan 

referensi dan bahan informasi tentang penggunaan model inkuiri. 


