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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Salah satu tolok ukur keberhasilan pendidikan sekolah adalah kualitas 

prestasi hasil belajar siswa dan adanya perubahan tingkah laku kearah yang lebih 

baik. Ini sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3,  bahwa Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik yang menjadi manusia yang 

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

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (Depdiknas, 2004 : 1).  

Penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses 

tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun 

kemauan, serta mengembangkan potensi, minat dan kreativitas peserta didik, dan 

perlunya pergeseran paradigma dalam proses pendidikan, dari paradigma  pengajaran 

ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang lebih menitikberatkan peran 

pendidik dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya 

harus bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak 

kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi, minat dan kreativitas dirinya 

dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, sehat  
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jasmani  dan  rokhani  serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya,  masyarakat, 

bangsa dan negara. 

 Keberhasilan seseorang dalam belajar  dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, baik faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Faktor dari dalam misalnya 

adalah minat, kreativitas, bakat, tingkat intelegensi, sikap dan kondisi kesehatan. 

Sedangkan faktor dari luar  diantaranya adalah motivasi orang tua, lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, dan keadaan ekonomi orang tua. Sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal selalu berupaya untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa lewat berbagai upaya, seperti pembelajaran yang bervariasi, penggunaan 

metode mengajar yang tepat, serta penggunaan media dalam pembelajaran. Hal 

tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar pengajaran dapat dapat menarik minat dan 

meingkatkan kreativitas siswa tehadap materi pembelajaran yang diajarkan oleh 

guru. 

 Tercapainya tujuan pembelajaran biologi sangat dipengaruhi oleh 

pelaksanaan proses belajar mengajar, yang kegiatannya meliputi program 

pengajaran, pengorganisasian kelas, penggunaan metode mengajar, penggunaan 

media, maupun sikap dan kharakteristik guru dalam mengelola proses belajar 

mengajar. Sikap dan perilaku dalam interaksi belajar belajar mengajar memberikan 

pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pencapaian  tujuan. Kesungguhan 

guru menyajikan pelajaran serta mengelola kelas akan diimbangi oleh kesungguhan 

siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

 Guru sebagai pengelola proses belajar mengajar, bertindak sebagai fasilitator 

yang berusaha menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif sehingga 

memungkinkan proses belajar mengajar, mengembangkan bahan pelajaran dengan 
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baik dan meningkatkan kemampuan siswa  untuk menyimak pelajaran dan 

menguasai tujuan-tujuan pendidikan yang harus mereka capai. Dengan adanya 

kegiatan belajar mengajar yang berkualitas diharapkan keberhasilan pengajaran 

biologi disekolah akan tercapai. 

 Proses belajar mengajar merupakan interaksi guru dan siswa yang terjadi 

dalam suatu lingkaran belajar dan mengarah pada tujuan pembelajaran.  Interaksi 

yang terjadi dalam proses belajar mengajar seharusnya merupakan interaksi dua arah, 

sehingga mencerminkan proses yang aktif baik guru maupun siswa. Keadaan 

dilapangan ternyata lain, proses pembelajaran yang selama ini dijalani  terlihat 

menjadi aktivitas guru, minat dan kreativitas kurang. Pada proses pembelajaran 

dikelas tersebut aktivitas kelas didominasi oleh guru. Hampir 75 % waktu dikuasai 

oleh guru. Komunikasi yang terjadi searah, respon siswa sangat rendah.  Ulangan 

harian menunjukkan ketuntasan belajar klasikal tidak tercapai, ini terlihat rendahnya 

nilai yang diperoleh siswa pada saat ulangan blok plantae, banyak peserta didik yang 

belum mencapai standar ketuntasan belajar minimal 60 yang ditetapkan oleh sekolah, 

hal ini terlihat dari rendahnya rerata nilai biologi yang diperoleh pada semester satu.  

Perkembangan rerata nilai ulangan blok khususnya plantae mata pelajaran 

biologi pada semester 1 tahun pelajaran 2007/2008 kelas x SMA negeri 1 Wonosari 

adalah hanya memperoleh nilai ulangan blok 56,43. Kenyataan diatas menjadi 

problema yang harus segera diatasi. Apabila keadaan tersebut dibiarkan 

dikhawatirkan proses pembelajaran tidak pernah membaik, dan prestasi belajar selalu 

rendah. Untuk itu diupayakan proses pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa 

secara optimal. Guru sebagai ujung tombak dalam kegiatan belajar mengajar 

seharusnya selalu berusaha meningkatkan keterampilan profesional. Salah satu cara 
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untuk meningkatkan kemampuannya adalah dengan melakukan penerapan metode–

metode pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarkan pada saat 

kegiatan belajar mengajar disaat itu. Uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa salah 

satu penyebab timbulnya masalah dalam mata pelajaran Biologi adalah kurangnya 

variatifnya  metode dan media pembelajaran, oleh karena itu perlu metode 

pembelajaran yang bervariasi serta menggunakan media atau alat peraga yang 

membuat siswa menjadi aktif, tertarik dan tidak jenuh mempelajari Biologi, sehingga 

mereka benar-benar memahami materi yang diajarkan.  

Pada penelitian ini digunakan model pembelajaran berbasis masalah melalui 

inkuiri untuk proses pembelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Wonosari khususnya, 

sehingga proses belajar tetap aktif dua arah, bertanya, menjawab pertanyaan, 

mengajukan pendapat, menyelesaikan pekerjaan, tugas atau soal dapat dijalani 

dengan baik tidak ada kendala, dengan memperhatikan minat dan kreativitas siswa 

diharapkan pretasi belajar siswa semakin meningkat melalui penerapan pembelajaran 

berbasis masalah  melalui inkuiri tersebut . 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Dari Uraian latarbelakang masalah tersebut diatas dapat diidentifikasi 

permasalahan yang ditimbulkan adalah sebagai berikut : 

1. Proses pembelajaran di Biologi Sekolah-sekolah Menengah Atas pada umumnya 

masih kurang memberdayakan keaktifan siswa  

2. Proses pembelajaran Biologi di Sekolah-sekolah Menengah Atas pada umumnya 

masih banyak yang menggunakan metode konvensional 
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3. Proses pembelajaran Biologi di Sekolah-sekolah Menengah Atas dengan metode 

konvensional tidak menguntungkan bagi siswa, bahkan merugikan siswa karena 

keaktifan, minat, kreativitas dan keterampilan berpikir siswa tidak berkembang 

4. Pembelajaran Biologi di kelas pada kenyataannya masih berpusat pada guru 

sehingga siswa cenderung pasif 

5. Kemampuan siswa dalam mengkonstruksi dan mengorganisasikan konsep 

pengetahuan masih sangat kurang karena perolehan pengetahuan terbatas pada 

informasi yang disampaikan oleh guru 

6. Dengan penggunaan metode pembelajaran yang tidak sesuai maka pencapaian 

hasil belajar masih rendah 

7. Metode pembelajaran yang kurang sesuai maka prestasi yang diperoleh kurang 

optimal  

8. Kegiatan belajar mengajar dibidang pendidikan masih dalam paradigma 

pengajaran dan belum sepenuhnya paradigma pembelajaran, sehingga inovasi 

pembelajaaran dengan metode yang sesuai belum sepenuhnya diterapkan oleh 

para  guru 

9. Dalam proses pembelajaran guru kurang memperhatikan minat yang dimiliki 

oleh siswa  

10. Dalam proses pembelajaran guru kurang memperhatikan kreativitas yang dimiliki 

oleh siswa sehingga kreativitas siswa tidak berkembang 
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C. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas maka terdapat berbagai 

masalah dan luasnya bidang penelitian, oleh karena itu perlu adanya pembatasan agar 

penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan pasti. Batasan masalahan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran  berbasis masalah melalui inkuiri  terbimbing  untuk  kelas  

ekperimen 1 dan  inkuiri bebas termodifikasi untuk kelas eksperimen 2 

2. Prestasi belajar biologi, yaitu hasil belajar biologi yang dibatasi pada perolehan 

nilai tes mata pelajaran biologi yang diberikan setelah siswa diberi perlakuan  

3. Dengan dua  pembelajaran tersebut diatas, pembahasan dibatasi pada  materi 

kompetensi dasar  Plantae 

4. Minat siswa adalah keinginan yang dimiliki setelah siswa berada dan melibatkan 

diri secara aktif dalam suatu proses pembelajaran pada materi pokok Plantae. 

Minat siswa diklasifikasikan dalam minat tinggi dan  rendah 

5. Kreativitas adalah proses yang dilakukan oleh seseorang, yang menyebabkan ia 

menciptakan sesuatu yang baru baginya. Kreativitas siswa diklasifikasikan dalam 

kretivitas  tinggi dan  rendah 

 

D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah  sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh  pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing 

dan bebas termodifikasi terhadap prestasi belajar siswa biologi pada kompetensi 

dasar Plantae ? 
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2. Apakah ada pengaruh minat siswa terhadap prestasi belajar biologi pada 

kompetensi dasar Plantae ? 

3. Apakah ada pengaruh kreativitas siswa terhadap prestasi belajar biologi pada 

kompetensi dasar Plantae ? 

4. Apakah ada interaksi antara pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri 

terbimbing  dan  bebas  termodifikasi  dengan  minat siswa ? 

5. Apakah ada interaksi antara pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri 

terbimbing dan bebas termodifikasi dengan kreativitas siswa ?  

6. Apakah interaksi antara  minat dan kreativitas siswa ? 

7. Apakah interaksi antara pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri 

terbimbing dan bebas termodifikasi, minat dan kreativitas siswa ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing dan  

bebas termodifikasi terhadap prestasi belajar siswa  pada kompetensi dasar  

Plantae  

2. Pengaruh minat terhadap prestasi belajar biologi pada materi kompetensi dasar 

Plantae  

3. Pengaruh kreativitas terhadap prestasi belajar biologi pada materi kompetensi 

dasar Plantae  

4. Interaksi antara pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing dan 

bebas termodifikasi dengan minat  siswa ? 
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5. Interaksi antara pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing dan 

pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri bebas termodifikasi dengan 

kreativitas siswa. 

6. Interaksi minat  dengan kreativitas siswa ? 

7. Interaksi pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing dan bebas 

termodifikasi, minat dan kreativitas siswa ? 

 

F. Manfaat Penelitian  

 Manfaat Penelitian ini adalah :  

1. Manfaat teoritis 

a. Untuk mengetahui pengaruh antara metode pembelajaran berbasis masalah 

melalui inkuiri terbimbing dan inkuiri bebas termodifikasi  terhadap prestasi 

belajar biologi pada kompetensi dasar Plantae siswa kelas X SMA Negeri 1 

 Wonosari tahun pelajaran 2008/2009 

b. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang penerapan pembelajaran berbasis 

masalah melalui  inkuiri terbimbing inkuiri bebas termodifikasi ditinjau dari 

minat dan kreativitas siswa terhadap prestasi belajar biologi. 

c. Sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan serta acuan bagi penelitian 

selanjutnya 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi dalam dunia 

pendidikan khususnya pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa 
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b. Memberikan informasi kepada guru matapelajaran biologi untuk 

mengembangkan pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing dan 

inkuiri bebas termodifikasi 

c. Memotivasi siswa agar lebih aktif dan berprestasi dengan mengembangkan 

minat, kreativitas dan keterampilan berfikirnya dengan melakukan penyelidikan 

dan mencari solusi terhadap masalah-masalah faktual 

d. Dengan pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri ini diharapkan siswa 

mendapat pengalaman belajar yang menarik dan bermakna. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, 

DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Teori 

1. Teori Belajar secara umum  

 Belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu 

berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan 

lingkungannya sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. 

W.H Burton, The Guidance of Learning Activities dalam Moh. Uzer Usman (1993 : 4 

) menyebutkan:”Learning is a change in the individual due to instruction of that 

individual and his environment, which fells a need and makes him more capable of 

dealing adequately with his environment”. Dalam pengertian ini terdapat kata 

change atau “perubahan” yang berarti bahwa  seseorang yang telah mengalami 

proses belajar akan mengalami perubahan tingkah laku, baik dalam aspek 

pengetahuannya, keterampilannya, maupun dalam sikapnya.   

Perubahan tingkah laku dalam tingkat pengetahuannya ialah, dari tidak 

mengerti menjadi mengerti, dari bodoh menjadi pintar; dalam aspek keterampilan 

ialah, dari bias menjadi tidak bias, dari tidak terampil menjadi terampil; dalam aspek 

sikap ialah dari ragu-ragu menjadi yakin, dari tidak sopan menjadi sopan, dari kurang 

ajar menjadi terpelajar. Hal ini merupakan salah satu kriteria keberhasilan belajar 

yang diantaranya ditandai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri individu yang 

belajar. Tanpa adanya perubahan tingkah laku, belajar dapat dikatakan tidak berhasil 

atau gagal. 
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Ernest R.Hilgard dalam Moh. Uzer Usman (1993: 5) mengemukanan: “ We 

may define learning as thhe process by wich an activity originates or is changed 

through responding to asituation, provide the change cannot be attributed to growth 

or temporary state of the organism (as fatique or under drugs)”. Terjemahan 

bebasnya ialah ” Belajar adalah suatu proses dimana ditimbulkan atau diubahnya 

suatu kegiatan karena mereaksi suatu keadaan. Perubahan itu tidak disebabkan oleh 

proses pertumbuhan (kematangan) atau keadaan organisme yang sementara (seperti 

kelelahan atau pengaruh obat-obatan)”. H.C Witherington dalam bukunya 

Educational Psycology mengemukakan bahwa ”Belajar adalah suatu perubahan 

didalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi yang 

berupa kecakapan, sikap, kebiasaan kepribadian atau suatu pengertian” Moh. Uzer 

Usman (1993: 5) .  

 Dari ketiga definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan tingkah laku atau kecakapan manusia. Perubahan 

yang terjadi karena belajar dapat berupa perubahan-perubahan dalam kebiasaan 

(habit), kecakapan-kecakapan (skills) atau dalam ketiga aspek yakni pengetahuan 

(cognitif), sikap (affektif) dan keterampilan (psikomotor). Pembelajaran dengan 

berbasis masalah melalui inkuiri adalah merupakan pembelajaran yang mana siswa 

dihadapkan langsung dengan suatu masalah nyata, dari masalah yang dihadapi 

tersebut mereka harus memecahkan sendiri secara individual  ataupun secara 

berkelompok, dengan demikian secara bertanggung jawab siswa dituntut 

memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah dengan menyajikan hasil karyanya 

sendiri atau dari hasil diskusi dengan  kelompoknya. Jadi melalui kegiatan tersebut 

selalu melibatkan siswa dalam mengkonstruk dari hasil penemuannya sendiri, namun 
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demikian lancar atau tidaknya pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri ini 

tidak lepas dari minat dan kreativitas siswa itu sendiri begitu juga dengan bimbingan 

guru. Kegiatan pembelajaran ini tidak akan berjalan dengan lancar jika minat dan 

kreativitas siswa rendah, hasilnya pun tidak akan maksimal. 

 

a. Teori Belajar Piaget 

 Belajar menurut pandangan kognitif merupakan suatu proses internal yang 

mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi dan aspek-aspek kejiwaan 

lainnya. Belajar merupakan aktifitas yang melibatkan proses berpikir  yang sangat 

kompleks. Proses belajar terjadi antar  lain mencakup pengaturan stimulus yang 

diterima dan menyukainya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan 

terbentuk didalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-

pengalaman sebelumnya. 

 Menurut Piaget perkembangan kognitif dipengaruhi oleh tiga proses dasar, 

yaitu asimilasi, akomodasi dan equilibrasi. Secara singkat asimilasi ialah pemaduan 

data baru dengan struktur kognetif  yang ada, akomodasi ialah penyesuaian struktur 

kognetif terhadap situasi baru dan ekuilibrasi adalah penyesuaian kembali yang terus 

menerus dilakukan antara asimilasi dan akomodasi (Margaret E. Bell Gredler, 

1994:311). Piaget membagi proses perkembangan kognitif menjadi beberapa tahapan 

dimana pada setiap tahapanya memiliki ciri dan disesuaikan dengan umurnya. Pada 

setiap proses perkembangan ini selalu terjadi proses asimilasi, akomodasi dan 

kesetimbangan (ekuilibrasi). Menurut Piaget, setiap individu mengalami 

perkembangan intelektual sebagai berikut: 1) sensori motor ( 0 – 2 tahun);  2) pra-

operasional (2 – 7 tahun); 3) operasional konkrit (7 – 11 tahun); 4) operasional  
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formal (11 tahu keatas) (Ratna Wilis Dahar, 1989:152). Peaget berpendapat bahwa 

proses berpikir manusia sebagai suatu perkembangan yang bertahap dari berpikir 

intelektual konkret ke abstrak berurutan melalui empat tahapan tersebut. 

Analisis perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget dapat 

digunakan untuk mencocokkan kurikulum terhadap kemampuan siswa. Pengetahuan 

dari teori Piaget juga membantu guru untuk menilai tingkat perkembangan kognitif 

siswa. Siswa kelas X masuk pada kategori operasional formal, sehingga melalui 

pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri siswa dihadapkan pada kondisi 

pembelajaran yang nyata atau konkrit melalui eksperimen maupun penelitian, dengan 

demikian siswa dapat mendapatkan pengalaman yang benar-benar dialaminya. 

Disamping itu berfikir secara abstraknya juga akan berkembang dengan baik. 

Dengan pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri merupakan model 

pembelajaran yang menekankan siswa berhadapan dengan suatu masalah, dengan 

demikian siswa melakukan hipotesis terhadap masalah yang dihadapi, hipotesis ini 

didasarkan atas pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Selanjutnya siswa 

berhadapan  materi plantae, jelas disini berlangsung asimilasi pengalaman baru 

dengan pengalaman sebelumnya yang berkaitan dengan plantae. Pengetahuan siswa 

akan mantap setelah mengkombinasikan pengalaman baru dengan pengalaman 

sebelumnya. pengalaman ini diperoleh siswa dengan menyimpulkan sendiri 

berdasarkan pengalamannya setelah mempelajari materi plantae. 

 

b. Teori Belajar Gagne 

Menurut Gagne, dalam Ratna Wilis (1986 :257) belajar itu merupakan suatu 

proses yang memungkinkan seseorang untuk mengubah tingkah lakunya cukup 
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cepat, dan perubahan itu bersifat relatif tetap, sehingga perubahan yang serupa tidak 

perlu terjadi berulang kali setiap menghadapi situasi baru. Seorang pengamat dapat 

mengetahui bahwa belajar telah berlangsung pada seseorang, bila dia mengamati 

perubahan tingkah laku pada orang itu, dan perubahan itu bertahan. Belajar itu 

merupakan suatu proses yang dapat dilakukan manusia dan juga hewan-hewan. 

Belajar menyangkut interaksi antara pelajar (orang yang belajar) dan lingkungannya. 

Dapat disimpulkan bahwa belajar telah berlangsung, bila terjadi perubahan tingkah 

laku yang bertahan cukup lama selama kehidupan orang itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Pemrosesan-informasi 

Teori belajar yang menganggap belajar sebagai suatu proses, seperti yang 

dikemukakan oleh Gagne, bertitik tolak dari suatu analogi antara manusia dan 
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komputer. Menurut model ini yang disebut model pemrosesan informasi 

(information-processing model), proses belajar dianggap sebagai transformasi 

"input" menjadi "output" seperti yang lazim terlihat pada sebuah komputer. Model 

pemrosesan-informasi yang digunakan Gagne diperlihatkan oleh gambar 1.    Model 

ini menunjukkan aliran informasi dari input ke output. Rangsangan atau 

stimulus dari lingkungan (environment) mempengaruhi alat-alat indera, yaitu 

penerima (receptor), dan masuk ke dalam sistem saraf melalui register 

penginderaan (sensory register). Di sini informasi itu diberi "kode", artinya 

informasi itu diberi suatu bentuk yang masih mewaliki informasi aslinya. 

Informasi ini berada dalam bentuk ini hanya selama waktu yang sangat singkat 

(jauh lebih singkat dari satu detik). Melalui persepsi selektif, hanya bagian-

bagian tertentu dari informasi yang diperhatikan. Bagian-bagian ini 

dimaksukkan ke dalam memori jangka-pendek (short-term memory), Informasi 

ini berada dalam memori jangka-pendek selama waktu singkat, beberapa detik.  

Tetapi, informasi dapat diolah oleh "internal rehearsal" dan disimpan 

dalam memori jangka-pendek untuk waktu yang lebih lama. Rehearsal ini dapat 

juga mempunyai peranan lain: kalau informasi perlu diingat, maka informasi itu 

sekali lagi ditransformasikan dan masuk ke dalam memori jangka panjang, 

untuk disimpan hingga kemudian dipanggil kembali. Banyak teori yang 

menganggap bahwa penyimpanan dalam memori jangka-panjang ini bersifat 

tetap, dan kegagalan di kemudian hari untuk memanggil kembali (recall) 

informasi itu diakibatkan karena kesukaran dalam "menemukan kembali" 

informasi tersebut. 
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Struktur memori jangka pendek dan memori jangka panjang tidak banyak 

berbeda, tetapi yang berbeda hanyalah cara bekerjanya. Informasi yang masuk 

dari memori jangka-pendek ke memori jangka-panjang, dapat pula dikirim 

kembali ke memori jangka-pendek. Memori jangka pendek ada kalanya disebut 

"memori kerja" (working memory) atau "memori sadar". Bila untuk mempelajari 

hal baru sebagian tergantung pada mengingat sesuatu yang sudah dipelajari 

sebelumnya, sesuatu ini harus dikeluarkan dari memori jangka-panjang dan 

dimasukkan kembali ke dalam memori jangka-pendek. Informasi dari memori 

jangka-pendek atau memori jangka-panjang dikeluarkan kembali melalui suatu 

generator respons (response generator), yang berfungsi mengubah informasi 

menjadi tindakan. Pesan pesan dari generator respons ini mengaktifkan efektor 

(otot-otot), menghasilkan penampilan yang mempengaruhi lingkungan. 

Penampilan inilah yang dapat dijadikan pertanda bahwa "informasi telah 

diproses", dan pelajar telah belajar seperti yang diharapkan. 

Model seperti digambarkan di atas juga menunjukkan bagaimana 

pengendalian internal dari aliran informasi oleh "executive control" dan 

"expectancies". Executive control yang terdiri atas strategi strategi kognitif, dan 

"expectancies" mengaktifkan dan memodifikasi aliran informasi. Dari uraian di 

atas dapat kita lihat bahwa model belajar seperti yang digambarkan pada gambar 

1 diatas mencakup dua aspek, yaitu satu aspek tentang aliran informasi, dan 

aspek lain tentang pengontrolan aliran informasi itu. Perlu diketahui, bahwa 

cara belajar sangat dipengaruhi oleh proses-proses yang dimulai dalam kedua 

struktur pengontrolan itu. Dalam penelitian ini hubungannya dengan teori 

Gagne bahwa pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri pada siswa kelas X  
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melalui tahapan-tahapan tertentu sehingga dihasilkan perubahan tingkah laku 

karena siswa dituntut untuk bersikap ilmiah. Dengan demikian terbentuk juga 

sikap jujur dan disiplin yang terbentuk pada diri siswa. dengan pembelajaran 

berbasis masalah melalui inkuiri, setelah siswa dihadapkan pada suatu masalah, 

dengan masalah tersebut  siswa distimulir untuk melakukan hipotesis  yang 

selanjutnya terjadilah proses berpikir siswa, inilah yang merangsang/memacu siswa 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi tersebut. Untuk dapat 

menyelesaikan/menjawab suatu persoalan siswa akan menentukan persiapan-

persiapan, bahan, alat-alat apa yang seharusnya diperlukan/disiapkan untuk 

mengumpulkan data dalam memecahkan masalah sampai dengan menghasilkan 

suatau kesimpulan. Disinilah berlangsungnya proses berpikir dalam diri siswa hingga 

terjadinya perubahan tingkah laku, dengan inkuiri/penemuannya ini akan 

menumbuhkan sikap jujur yang akan tertanam pada diri siswa 

 

c. Belajar menurut Bruner  

Bruner adalah seorang ahli psikologi yang menganjurkan belajar penemuan atau 

"discovery learning". Belajar sebagai proses kognitif. Bruner mengemukakan, bahwa 

belajar menyangkut tiga proses yang berlangsung hampir bersamaan. Ketiga proses itu 

ialah 1) memperoleh informasi baru, 2) tranformasi pengetahuan, 3) menguji relevansi 

dan ketepatan pengetahuan. Informasi baru dapat berupa penghalusan dari informasi 

sebelumnya, atau informasi itu bersifat demikian rupa, hingga berlawanan dengan 

informasi sebelumnya yang dimiliki seseorang. Dalam transformasi pengetahuan 

seseorang memperlakukan pengetahuan agar cocok dengan tugas baru. Jadi, 

transformasi menyangkut cara kita memperlakukan pengetahuan, apakah dengan cara 
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ekstrapolasi, atau dengan mengubahnya menjadi bentuk lain. Kita menguji relevansi 

dan ketetapan pengetahuan atau informasi dengan menilai apakah cara kita 

memperlakukan pengetahuan itu cocok atau sesuai dengan tugas yang ada. 

Bruner menyebut pandangannya tentang belajar atau pertumbuhan kognitif 

sebagai konseptualisme instrumental. Pandangan ini berpusat pada dua prinsip, yaitu: 

a) pengetahuan seseorang tentang alam di dasarkan pada model-model tentang 

kenyataan yang dibangunnya, dan  b) model-model semacam itu mula-mula diadopsi 

dari kebudayaan seseorang, kemudian model-model itu diadaptasikan pada kegunaan 

bagi orang bersangkutan. Persepsi seseorang tentang suatu peristiwa merupakan suatu 

proses konstruktif. Dalam proses ini orang itu menyusun suatu hipotesis dengan 

menghubungkan data inderanya pada model yang telah disusunnya tentang alam, lalu 

menguji hipotesisnya terhadap sifat-sifat tambahan dari peristiwa itu. Jadi, seorang 

pengamat itu tidak dipandang sebagai orgnisme reaktif yang pasif, tetapi sebagai 

seseorang yang menseleksi informasi secara aktif, dan membentuk hipotesis 

perseptual. 

Pendewasaan pertumbuhan intelektual atau pertumbuhan kognitif seseorang, 

menurut Bruner adalah sebagai berikut: 1) Pertumbuhan intelektual ditunjukkan oleh 

bertambahnya ketidaktergantungan respons dari sifat stimulus. Dalam pertumbuhan 

intelektual ini ada kalanya kita lihat bahwa seorang anak mempertahankan suatu 

respons dalam lingkungan stimulus yang berubah-ubah. Atau belajar mengubah 

responsnya dalam lingkungan stimulus yang tidak berubah. Jadi, melalui pertumbuhan, 

seseorang memperoleh kebebasannya dari pengontrolan stimulus melalui proses-

proses perantara yang mengubah stimulus sebelum respons. 2) Pertumbuhan 

intelektual tergantung pada bagaimana seseorang menginternalisasi peristiwa-peristiwa 
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menjadi suatu "sistem simpanan" (storage sistem) yang sesuai dengan lingkungan. 

Sistem inilah yang memungkinkan peningkatan kemampuan anak untuk bertindak di 

atas informasi yang diperoleh pada satu kesempatan. la melakukan ini dengan 

membuat ramalan-ramalan dan ekstrapolasi-ekstrapolasi dari model tentang alam yang 

disimpannya. 3) Pertumbuhan intelektual menyangkut peningkatan kemampuan 

seseorang untuk berikatan pada dirinya sendiri atau pada orang-orang lain, dengan 

pertolongan kata-kata dan simbol-simbol, mengenai apa yang telah dilakukannya atau 

akan dilakukannya. Kesadaran diri ini mengizinkan suatu transisi dari perilaku 

keteraturan ke perilaku logika. Ini merupakan suatu proses yang membawa manusia 

melampaui adaptasi empiris. 

Hampir semua orang dewasa melalui penggunaan tiga sistem keterampilan untuk 

menyatakan kemampuan-kemampuanya secara sempurna. Ketiga sistem keterampilan 

itu adalah yang disebut tiga cara penyajian (modes of presentation) oleh Bruner. Ketiga 

cara itu ialah: cara enaktif, cara ikonik, dan cara simbolik. Cara representasi enaktif 

adalah melalui tindakan, jadi bersifat manipulatif. Dengan cara ini seseorang 

mengetahui suatu aspek dari kenyataan tanpa menggunakan pikiran atau kata-kata. 

Jadi cara ini terdiri atas penyajian kejadian-kejadian yang lampau melalui respons -

respons motorik. Dengan cara ini dilakukan satu set kegiatan-kegiatan untuk mencapai 

hasil tertentu. Misalnya seorang anak mengetahui secara enaktif bagaimana  

mengendarai sepeda. 

Cara representasi ikonik didasarkan atas pikiran internal. Pengetahuan 

disajikan oleh satu set gambar-gambar yang mewakili suatu konsep, tetapi tidak 

mendefinisikan sepenuhnya konsep itu. Misalnya sebuah segitiga menyatakan 

konsep kesegitigaan. Representasi ikonik terutama dikendalikan oleh prinsip-prinsip 
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organisasi perseptual dan oleh transformasi-transformasi secara ekonomis dalam 

organisasi perseptual. Rupa-rupanya, penyajian enaktif didasarkan pada 

belajar tentang respons-respons dan bentuk-bentuk kebiasaan. Representasi 

ikonik tertinggi pada umumnya dijumpai pada anak-anak berumur antara 5 

dan 7 tahun, yaitu periode waktu anak sangat tergantung pada 

penginderaannya sendiri. 

Dengan mendekati masa adolesensi, bagi seseorang bahasa menjadi 

makin penting sebagai suatu media berpikir. Maka orang mencapai suatu 

transisi dari penggunaan representasi ikonik yang didasarkan pada 

penginderaan ke pengguaan representasi simbolik yang didasarkan pada 

siatem berpikir abstrak, arbitrer, dan lebih fleksibel. Representasi simbolik 

menggunakan kata-kata atau hahasa. Penyajian simbolik dibuktikan oleh 

kemampuan seseorang lebih memperhatikan proposisi atau pernyataan 

daripada objek-objek,  memberikan struktur hirarkis pada konsep-konsep, 

dan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan alternatif dalam suatu cara 

kombinatorial. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa  belajar 

merupakan proses kognitif, yaitu memperoleh informasi baru, transformasi 

pengetahuan, dan menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Dalam 

penelitian ini siswa belajar plantae diawali dengan pengajuan suatu masalah kemudian 

siswa mengemukakan hipotesis berdasarkan pengalaman yang telah dimilikinya yang 

berkaitan dengan plantae/tumbuhan. Selanjutnya siwa akan berusaha mencari peralatan 

dan bahan apa yang perlukan dalam menjawab hipotesis yang ia kemukakan tadi. 

Disinilah alat dan bahan disiapkan untuk keperluan pengumpulan data dalam 

eksperimennya. Melalui aktivitas eksperimen ini selajutnya dapat diimpulkan inti dari 
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pembelajaran planatae tersebut, misalnya apa ciri-ciri khusus dari plantae itu ? 

pengklasifikasiannya menjadi berapa kelompok dan berdasarkan apanya 

pengelompokkan tersebut? Serta apa fungsi dari tanaman-tanaman yang mereka 

pelajarinya. Dengan demikian pada diri siswa telah terjadi transformasi pengetahuan 

melalui inkuiri atau melalui penemuannya sendiri maupun secara berkelompok. 

Dengan pengalaman-pengalaman tadi siswa akan dapat mengevaluasi dari pahaman 

yang telah dimiliki tentang plantae sebelumnya. 

 

d. Belajar menurut  Ausubel 

Ausubel menyatakan bahwa banyak ahli pendidikan menyamakan belajar 

penerimaan dengan belajar hafalan, sebab mereka berpendapat bahwa belajar bermakna 

hanya terjadi bila si pelajar menemukan sendiri pengetahuan. kalau diperhatikan maka 

belajar penerimaan pun dapat dibuat bermakna, yaitu dengan cara menjelaskan 

hubungan antara konsep-konsep. Sedangkan belajar penemunan rendah 

kebermaknaanya, dan merupakan belajar hafalan bila, memecahkan suatu masalah 

hanya dengan coba-coba, seperti menebak suatu teka-teki. Belajar penemuan yang 

bermakna sekali hanyalah penelitian yang berasifat ilmiah. 

Ausubel adalah seorang ahli psikologi kognitif. Inti dari teori Ausubel tentang 

belajar ialah belajar bermakna. Bagi Ausubel belajar  bermakna merupakan suatu proses 

dikaitkannya informasi baru pada konsep-kornsep relevan yang terdapat dalam struktur 

kognitif seseorang. Walaupun kita tidak mengetahui mekanisme bioiogi tentang ingatan 

(memori) atau disimpannya pengetahuan, kita mengetahui bahwa informasi disimpan di 

daerah-daerah tertentu dalam otak. Banyak sel-sel otak yang terlibat dalam penyimpanan 

pengetahuan itu. Dengan berlangsungnya belajar, dihasilkan perubahan-perubahan 
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dalam sel-sel otak. Tetapi sel-sel yang telah menyimpan informasi yang mirip dengan 

informasi baru yang sedang dipelajari. 

Dasar-dasar biologi belajar bermakna menyangkut perubahan-perubahan dalam  

jumlah atau ciri-ciri neron yang berperan serta dalam belajar bermakna. Peristiwa 

psikologi tentang belajar bermakna menyangkut, asimilasi informasi baru ke dalam 

pengetahuan yang telah ada dalam struktur kognitif seseorang. Jadi dalam belajar 

bermakna informasi baru diasimilasikan pada subsumer-subsumer relevan yang telah 

ada dalam struktur kognitif. Belajar bermakna yang baru berakibatkan pertumbuhan dan 

modifikasi subsumer-subsumer yang telah ada itu. Tergantung pada sejarah pengalaman 

seseorang, maka subsumer itu dapat relatif besar dan berkembang, seperti sumbsumer A, 

atau kurang berkembang, seperti subsumer B dan C. (Lihat Gambar 2). Dalam belajar 

bermakna, informasi baru a, b, c, dikaitkan pada konsep-konsep relevan dalam struktur 

kognitif (subsumer) A, B, dan C. Subsumber A mengalami diferensiasi lebih banyak 

dari pada sumbsumer B atau C. 

 

Gambar 2. Terkaitnya informasi baru pada susunan sel dalam otak. 

Bila diinginkan belajar bermakna seperti yang dikemukakan oleh Ausubel, dan bila 

belajar bermakna memerlukan konsep-konsep relevan dalam struktur kognitif yang 

disebut subsumber itu, Anda mungkin bertanya: Dari mana datangnya subsurner itu?" 
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Pada anak-anak, pembentukan konsep (concept formation) merupakan proses 

utama untuk memperoleh konsep-konsep. Pembentukan konsep adalah semacam 

belajar penemuan yang menyangkut baik pembentukan hipotesis dan pengujian 

hipotesis , maupun pembentukan generalisasi dari hal-hal yang khusus. Misalnya, 

dengan berkali-kali dihadapkan pada benda yang disebut anjing, kursi, benda padat, 

atau benda panas, maka lambat laun anak-anak kecil menemukan kriteria bagi  konsep-

konsep anjing, kursi, benda padat, atau benda panas itu, serta nama yang diberikan 

pada konsep-konsep tersebut. Waktu usia masuk sekolah tiba, kebanyakan anak telah 

mempunyai kerangka konsep-konsep yang menginzinkan terjadinya belajar bermakna.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa belajar bermakna pada intinya 

merupakan proses mengkaitkan informasi baru yang diperoleh siswa pada konsep-

konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif siswa yang bersangkutan. Belajar 

bukanlah proses menghafal semata, tetapi lebih pada kebermaknaan/memberi manfaat 

pada siswa. Penelitian ini sangat berhubungan dengan teori yang dikemukakan 

Ausubel, karena inkuiri merupakan penyelidikan dan juga penemuan. Dari sisi lain 

kaitannya dengan siswa sebagai pebelajar metode inkuiri ini menghubungkan antara 

informasi baru dengan minat dan kreativitas yang dimiliki oleh siswa. Pembelajaran 

model berbasis masalah dengan inkuiri akan selalu melibatkan aktivitas siswa dalam 

menggali informasi dari apa yang saat itu menjadi masalah yang dipelajarinya dalam 

hal ini tentang kompetensi dasar plantae, melalui proses berpikirnya siswa akan 

selalu berusaha, berinisiatif mencari bahan, alat untuk menjawab permasalahan yang 

berkaitan dengan kempetensi dasar tersebut. Pengalaman jawaban ini akan disimpan 

dalam otak pada memori jangka pendek atau panjang yang sewaktu-waktu dapat 
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dikeluarkan. Model pembelajaran cara ini akan memberikan kesan tersendiri kepada 

siswa dan kesan ini akan lebih bermakna sepanjang hidupnya. 

 

2.  Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) adalah pendekatan 

pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi 

siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, 

serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. 

Pembelajaran  berbasis masalah digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi  

dalam situasi  berorientasi masalah, termasuk didalamnya belajar bagaimana belajar. 

Menurut WikEd (“http://wik.ed.uiuc.edu/index.php/Problem-Based Learning 

diunduh 6 February 2009, at 20:53 ”Problem Based Learning is a student centered 

instructional strategy that used to promote active learning, while learners investigate 

authentic problem”.Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa pembelajaran 

berbasis masalah  merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa , dimana siswa 

dihadapkan pada berbagai masalah dunia nyata  dan diharapkan siswa dapat 

menanggapi/memecahkan masalah tersebut dengan pengetahuan yang kritis yang 

dimilikinya, siswa terampil memcahkan masalah, menggunakan strategi ilmiah 

dalam memecahkan masalah tersebut, serta terampil dalam mengambil kesimpulan. 

Wijaya Kusumah, 2009. http://gurupkn.wordpress.com/category/pembelajaran/model 

model/page/3/diunduh 12 Juli 2009 menyebutkan bahwa metode pemecahan masalah 

(problem solving) adalah ”penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan 

jalan melatih  siswa menghadapi berbagai masalah baik itu masalah pribadi ataupun 

kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama”. Orientasi 
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pembelajarannya adalah investigasi dan penemuan yang pada dasarnya adalah 

pemecahan masalah. 

Menurut Ibrahim dan Nur dalam Nurhadi (2004:56), ”Pembelajaran berbasis 

masalah dikenal dengan nama lain  seperti Projec Based Teaching (Pembelajaran 

proyek), Experience Based Education (Pendidikan berdasarkan pengalaman). 

Authentic learning (Pembelajaran autentik), dan Anchored instruction (Pembelajaran 

berakar pada kehidupan nyata)”. Peran guru dalam pembelajaran berbasis masalah 

adalah menyakinkan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi 

penyelidikan dan dialog.  Pembelajaran berbasis masalah tidak dapat dilaksanakan 

tanpa guru mengembangkan lingkungan kelas yang dimungkinkan terjadinya 

pertukaran ide secara terbuka. Secara garis besar pembelajaran berbasis masalah 

terdiri dari menyajikan kepada siswa situai yang autentik dan bermakna yang dapat 

memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri. 

 Berbagai Pengembangan pembelajaran berbasis masalah menunjukkan ciri-

ciri sebagai berikut : 

a. Pengajuan pertanyaan atau masalah. 

Pembelajaran berbasis masalah bukan hanya mengorganisasikan prinsip-prinsip atau 

keterampilan akademik tertentu, pembelajaran berdasarkan masalah 

mengorganisasikan pembelajaran disekitar pertanyaan dan masalah yang kedua-

duanya secara sosial penting dan secara pribadi  bermakna untuk siswa. Mereka 

mengajukan situasi kehidupan nyata yang autentik, menghindari jawaban sederhana, 

dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi itu. 

b. Siswa  mengajukan suatu pendapat yang dimilikinya berupa hipotesis untuk  

mengungkapkan kemampuan awal siswa dalam bentuk opini, karena siswa sudah  
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memiliki pengalaman-pengalaman sebelum mempelajarinya, pengalaman ini 

dibawanya dari sekolah dasar maupun sekolah menengah atas.  

c. Penyelidikan autentik 

Pembelajaran berbasis masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan 

autentik untuk mencapai penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. Mereka harus 

menganalisis  dan mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis dan membuat 

ramalan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melakukan eksperimen (jika 

diperlukan), membuat inferensi, dan merumuskan kesimpulan. Sudah barang tentu 

metode  penyelidi-kan  yang digunakan bergantung pada masalah yang sedang 

dipelajari. 

d. Mengaplikasikan produk atau karya dan memamerkannya 

Pembelajaran berbasis masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu 

dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili 

bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. Produk itu dapat berupa 

transkrip debat, laporan, model fisik, video atau program komputer (Nurhadi 2004: 

57). Pembelajaran berbasis masalah dicirikan oleh siswa bekerja sama satu sama lain 

(paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil). Bekerja sama 

memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas 

kompleks dan memperbayak peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog dan untuk 

mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan berpikir. 

    Tahapan pembelajaran berbasis masalah bisanya terdiri dari lima tahapan 

utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi 

masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. lihat tabel 1. 

Pembelajaran berbasis masalah dicirikan oleh sifatnya yang terbuka, ada proses 
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demokrasi, dan peranan siswa yang aktif. Dalam pembelajaran berbasis masalah 

norma disekitar pelajaran adalah norma inkuiri terbuka dan bebas mengemukakan 

pendapat. Lingkungan belajar menekankan peranan sentral siswa.  

Tabel. 1 Tahap-tahap pembelajaran berbasis masalah 

Tahapan Tingkah laku 

Tahap 1 : 

Orientasisiswa kepada 

masalah 

 

 

Tahap 2 : 

Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

 

 

Tahap 3 : 

Membimbing 

penyelidikan 

individualdan 

kelompok 

 

Tahap 4 : 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

 

Tahap 5 : 

Menganalisa dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran diwujudkan 

dalam pertanyaan, menjelaskan, memotivasi siswa agar 

terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang 

dipilihnya. Siswa mengemukakan opini (pendapatnya) 

 

Guru membantu mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut, mengumpulkan 

bahan dan alat untuk pembelajaran, merancang 

percobaan. 

 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi 

yang sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahnya 

 

 

 

Setelah data diperoleh , dianalisis, ditabelkan untuk 

mendapatkan kesimpulan. 

 

 

Guru membantu melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang 

mereka gunakan, mengaplikasikan dan melakukan 

pengayaan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

3.   Metode Inkuiri 

Pembelajaran dengan penemuan (Inkuiri) merupakan satu komponen penting 

dalam suatu pendekatan konstruktivistik yang telah memiliki sejarah panjang dalam 

inovasi atau pembaharuan pendidikan. Dalam pembelajaran dengan penemuan/ 

inkuiri, siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif 

mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong 

siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan 

mereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri.  

Bruner (1966), penganjur pembelajaran dengan berbasis inkuiri, menyatakan 

idenya sebagai berikut: ”Kita mengajarkan suatu bahan kajian tidak untuk 

menghasilkan perpustakaan hidup tentang bahan kajian itu, tetapi lebih ditunjukkan 

untuk membuat siswa berpikir untuk diri mereka sendiri, meneladani seperti apa 

yang dilakukan oleh sejarahwan, mereka turut mengambil bagian dalam proses 

mendapatkan pengetahuan. Mengetahui adalah suatu proses, bukan suatu produk” 

(Nur & Wikandari, 2000: 10). Belajar dengan penemuan dapat diterapkan dalam 

banyak mata pelajaran. 

Belajar dengan penemuan mempunyai beberapa keuntungan. Pembelajaran 

dengan inkuiri memacu keinginan siswa untuk mengetahui, memotivasi mereka 

untuk melanjutkan pekerjaannya hingga mereka menemukan jawabannya. Siswa juga 

belajar memecahkan masalah secara mandiri dan memiliki keterampilan berpikir 

kritis karena mereka harus selalu menganalisis dan menangani informasi. Pengajaran 

berbasis inkuiri  membutuhkan strategi pengajaran yang mengikuti metodologi sains 

dan menyediakan kesempatan untuk pembelajaran bermakna. Inkuiri adalah seni dan 

ilmu bertanya dan menjawab. Inkuiri melibatkan observasi dan pengukuran, 
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pembuatan hipotesis dan interpretasi, pembentukan model dan pengujian model. 

Inkuiri menuntut adanya eksperimen, refleksi dan pengenalan akan kekunggulan dan 

kelemahan metode-metodenya sendiri. 

Selama proses inkuiri berlangsung, seorang guru dapat mengajukan suatu 

pertanyaan atau mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mereka 

sendiri. Pertanyaan bersifat open-ended, memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyelidiki sendiri dan mereka mencari jawabannya sendiri (tetapi tidak hanya satu 

jawaban yang benar). Inkuiri memberikan kepada siswa pengalaman-pengalaman 

belajar yang nyata dan aktif. Siswa diharapkan mengambil inisiatif. Mereka dilatih 

bagaimana memecahkan masalah, membuat keputusan dan memperoleh 

keterampilan. Inkuiri memungkinkan siswa dalam tahap perkembangannya  bekerja 

dengan masalah-masalah yang sama dan bahkan mereka bekerja sama mencari solusi 

terhadap masalah-masalah. Setiap siswa harus memainkan dan memfungsikan 

talentanya masing-masing. 

Ketika guru menggunakan menggunakan teknik inkuiri, guru tidak boleh 

banyak bertanya atau berbicara. Terlalu banyak interverensi, terlalu banyak bertanya, 

dan terlalu banyak menjawab akan mengurangi proses belajar siswa melalui inkuiri. 

dengan demikian proses belajar tidak lagi menyenangkan. Dalam proses inkuiri, 

siswa dituntut untuk bertangung jawab bagi pendidikan mereka sendiri. Guru 

menaruh perhatian pada pribadi siswa, akan menemukan kegiatan-kegiatan yang 

disukai siswa, juga hal-hal yang baik yang ada dalam diri siswa-siswanya, dan 

kesulitan-kesulitan yang mengganggu siswa dalam proses belajar. Guru dituntut 

menyesuaikan diri terhadap gaya belajar siswa-siswanya. 
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Siklus inkuiri adalah: a. Bertanya (Quetioning); b. Mengajukan dugaan 

(Hipotesis); c. Observasi (observation); d. Pengumpulan data (Data gathering); dan  

e. Penyimpulan (Conclusion). Dalam proses inkuiri, siswa belajar dan dilatih 

bagaimana mereka harus berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan salah satu tujuan 

pendidikan. Ketika siswa belajar berpikir kritis mereka akan memperlihatkan 

pikiran-pikiran dan proses-proses sebagai berikut: 1) Mengajukan pertanyaan seperti 

”Bagaimana kita tahu?” atau ”Apa buktinya?”, 2) Mengetahui perbedaan antara 

observasi dan kesimpulan, 3) Mengetahui bahwa semua gagasan ilmiah itu dapat 

berubah dan bahwa teori-teori yang ada adalah teori-teori  yang terbaik berdasarkan 

bukti yang kita miliki sejauh ini, 4) Mengetahui bahwa diperlukan bukti yang cukup 

untuk menarik suatu kesimpulan yang kuat, 5) Memberi penjelasan atau interpretasi, 

melakukan observasi dan atau prediksi, 6) Selalu  mencari konsistensi terhadap 

kesimpulan-kesimpulan yang diambil dan memberikan penjelasan dengan rasa 

percaya diri. 

Salah satu tujuan utama pendidikan adalah  meningkatkan kemampuan siswa 

untuk berpikir kritis, membuat keputusan rasional tentang apa yang diperbuatnya 

atau apa yang diyakini. Seperti halnya setiap tujuan yang lain , belajar  berpikir kritis 

memerlukan latihan. Pengajaran efektif tentang berpikir kritis bergantung pada 

penataan suasana kelas yang mendorong penerimaan divergen (berbeda) dan diskusi 

bebas. 

Proses inkuiri tidak dapat dipisahkan dengan berpikir kritis. Konsep berpikir 

kritis tidak dapat pula dipisahkan dari konsep intelegensi. Intelegensi bukan suatu 

yang hanya dapat diukur dengan tes, bukan pula suatu yang semata-mata pembawa 

genetis secara lahiriah. Howard Gardner (1983) menunjukkan bahwa intelegensi 
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dapat diubah. ”An intelligence is the ability to solve problem, or to create product, 

that are valued between one or more cucltural settings” (Johson,2002:14). 

Intelegensi tidak dapat dipisahkan dari konteks dimana manusia itu hidup dan 

berkembang. 

Menurut Gardner, intelegensi tidak dilahirkan, tetapi dapat berkembang atau 

berkurang, bergantung pada lingkungan atau konteks seseorang. Lingkungan yang 

dimaksud adalah teman, guru, orang tua, buku, alat-alat belajar (pena, komputer, 

kegiatan-kegiatan fisik, musik), dan hal-hal lain yang mencapai otak melalui panca 

indera. Dengan menggunakan kriteria khusus untuk mengidentifikasi konsep 

intelegensi, Gardner mengusulkan delapan jenis intelegensi, yakni: linguistic, logical 

mathematical, musical, spatial, bodily-kinesthetic, interpersonal, intra-personal, dan 

naturalis.  Jenis pekerjaan dan aktivitas yang dapat dikembangkan untuk kedelapan 

jenis intelegensi ini dapat dicontohkan sebagai berikut: a) linguistic: wartawan, 

reporter, politikus, atau penulis; b) , logical mathematical: ahli fisika, neurolog, 

insinyur; c) spatial: pelukis, interior dekorator, atau pemain tennes; d) bodily-

kinesthetic: penari balet, pemain golf, pembalap, atau petinju: e) , musical: pengarang 

lagu, penyanyi, organis/pianis; f`) interpersonal: hakim, sales person, atau guru; g) 

intra-personal: biarawan/rokhaniawan, pujangga, atau ali ilmu jiwa/pskolog; dan h) 

naturalis: ahli botani, ahli kebun binatang, atau ahli pertanaman. 

Kedelapan jenis intelegensi ini telah mengilhami para pendidik untuk mengajar 

dengan mengacu pada salah satu dari delapan jenis intelegensi tersebut. ”Hundrets, 

perhaps thuosands, of classroom around the world rely today on Gardner’s theory 

opf multiple intellegens to help students release their latent potential” Johnson, 

2002:141). Apakah kelas berfokus pada siswa yang kurang mampu atau kelas yang 
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siswa-siswanya berbakat, para pendidik melihat manfaat mengajar yang sesuai 

dengan cara-cara untuk mencapai berbagai jenis intelegensi yang dikemukakan 

Gardner.   

Guru yang menggunakan pembelajaran berbasis inkuiri harus menjadikan 

siswa mampu berdiri sendiri, harus mendorong siswa untuk mandiri sedini mungkin 

sejak dari awal masuk sekolah. Untuk dapat tumbuh mandiri memberi kebebasan 

kepada siswa untuk mengikuti minat, kreativias alamiah mereka. Guru harus 

mendorong siswa untuk memecah sendiri masalah yang dihadapinya atau 

memecahkan sendiri didalam kelompoknya.. Guru dapat membantu siswa 

memahami konsep-konsep yang sulit dengan bantuan gambar dan demonstrasi. 

Belajar harus luwes dan bersifat menyelidiki atau melalui penemuan. Jika siswa 

tampak berusaha dengan menghadapi suatu masalah, berikan mereka untuk mencoba 

sendiri memecahkan masalah tersebut sebelum memberikan pemecahannya. Guru 

juga harus memperhatikan sikap siswa terhadap belajar . Menurut Jrome S.Bruner, 

sekolah harus merangsang keingintahuan siswa, minimal resiko kegagalan, dan 

bertindak serelevan mungkin bagi siswa. Sebagai saran tambahan bagi guru yang 

mengajar dengan pendekatan inkuiri: (1) doronglah siswa agar mereka mengajukan 

dugaan awal dengan cara guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan membimbing; (2) 

gunakanlah bahan-bahan dan permainan yang bervariasi; (3) berikan kesempatan 

kepada siswa untuk memuaskan keingintahuan mereka, meskipun mereka 

mengajukan gagasan-gagasan yang tidak berhubungan langsung dengan pelajaran 

yang diberikan; dan (4) gunakan sejumlah contoh yang kontras atau perlihatkan 

perbedaan yang nyata dengan materi ajar topik-topik yang terkait. 
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Adapun teknik inkuiri ini memiliki keunggulan yang dapat dikemukakan 

sebagai berikut: (a) Dapat membentuk dan mengembangkan ”sel consep” pada diri 

siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik, (b) 

Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang 

baru. (c) Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, 

bersikap obyektif, jujur dan terbuka (d) Mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan 

merumuskan hipotesisnya sendiri, (e) Memberi kepuasan yang sifatnya instrinsik, (f) 

Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang, (g) Dapat mengembangkan bakat 

atau kecakapan individu, (h) Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri, (i) 

Siswa dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar yang tradisional, (j) Dapat 

memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi 

dan mengakomodasi informasi.   Dalam proses belajar siswa memerlukan waktu 

untuk menggunakan daya otaknya untuk berpikir dan memperoleh pengertian tentang 

konsep, prinsip dan teknik menyelidiki masalah. Dilihat dari besar kecilnya 

informasi dari guru kepada siswa  dalam proses pembelajaran, metode inkuiri 

dibedakan menjadi : Inkuiri terbimbing/terpimpin; Inkuiri bebas;  Inkuiri bebas 

termodifikasi. 

 

a. Inkuiri terbimbing 

Inkuiri terbimbing merupakan suatu kegiatan belajar mengajar inkuiri yang 

dilaksanakan dengan bimbingan guru, diorganisasikan lebih terstruktur, dimana guru 

mengendalikan proses interaksi dan menjelaskan prosedur eksperimen atau 

penyelidikan yang harus ditempuh siswa. Dalam pelaksanaan inkuiri terbimbing, 

pemilihan masalah ditentukan oleh guru, tetapi dalam penemuan konsep oleh murid 
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dengan cara guru memberikan pertanyan-pertanyaan yang mengarah pada penemuan 

konsep. Guru menyediakan bimbingan atau petunjuk yang cukup luas kepada siswa. 

Sebagian besar perencanaan dibuat oleh guru, siswa tidak merumuskan masalah.  

Petunjuk yang cukup luas dari guru biasanya berbentuk pertanyaan-pertanyaan 

yang sifatnya membimbing. Pertanyaan atau permasalahan yang akan dipecahkan 

oleh siswa disusun oleh guru dalam lembar kerja siswa. Dalam pelaksanaannya guru 

masih dapat membantu siswa agar dapat menyimpulkan sendiri hasil belajarnya. 

Langkah-langkah kegiatan inkuiri terbimbing menurut Joyce dan Weil (2000:179) 

adalah sebagai berikut: 1) guru menyajikan situasi polemik dan menjelaskan 

prosedur inkuiri kepada siswa  2) Pengumpulan data dan verifikasi mengenai suatu 

peristiwa yang mereka lihat dan dialaminya 3) Pengumpulan data dan eksperimen, 

para siswa diperkenalkan dengan elemen baru kedalam situasi yang berbeda 4) 

Memformulasikan penjelasan 5) Menganalisa proses inkuiri. 

 

b. Inkuiri bebas  

Inkuiri bebas merupakan suatu kegiatan belajar mengajar inkuiri yang 

memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan suatu masalah  yang akan 

dipecahkan. Pada inkuiri bebas ini siswa akan menentukan sendiri mulai dari 

masalah, rancangan eksperimen, pengumpulan data sampai dengan menyimpulkan 

hasil eksperimen. Dalam hal ini guru hanya sebagai teman belajar apabila diperlukan 

sebagai tempat bertanya. Apabila metode pembelajaran dengan inkuiri bebas ini 

dilaksanakan, maka kontrol terhadap siswa akan lebih sulit dan kalau minat dan 

kreativitas siswa rendah maka ketercapaian hasil belajar akan kurang, sera prosses 

pembelajaran tidak akan menarik atau berjalan sebagaimana mentinya. 
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c. Inkuiri bebas temodifikasi 

 Dalam Inkuiri bebas temodifikasi ini guru hanya memberikan masalah-

masalah, dan menyediakan alat dan bahan yang diperlukan untuk memecahkan 

masalah secara perseorangan maupun kelompok. Bantuan yang bisa diberikan harus 

berupa perantayaan-pertanyaan, yang memungkinkan siswa dapat berpikir  dan 

menemukan cara-cara penelitian yang tepat. Pada prinsipnya metode inkuiri bebas 

termodifikasi sama dengan metode inkuiri bebas, tetapi dalam penentuan masalahnya 

diberikan oleh guru. Pada metode ini guru memberikan masalah tersebut melalui 

pengamatan, eksplorasi atau prosesdur penelitian untuk memperoleh jawaban  benar 

dan siswa didorong untuk memecahkan masalah dalam kerja kelompok atau 

perorangan. Dalam hal ini siswa  diberi kesempatan yang luas untuk memcahkan 

masalah yang telah ditentukan melalui inisiatif dan caranya  sendiri. 

Siswa merencanakan garis besar penelitian atau eksperimen yang digunakan 

untuk membuat rancangan dan melakukan eksperimen. Guru hanya menyajikan 

masalah dan menyediakan alat serta bahan yang diperlukan siswa untuk 

memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya siswa diberi kebebasan untuk 

memecahkan masalah. Dalam pembelajaran inkuiri bebas termodifikasi guru hanya 

memberikan bantuan berupa pertanyaaan-pertanyaan yang memungkinkan siswa 

dapat berpikir dan menemukan cara-cara penyelidikan dan penelitian yang tepat. 

Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu siswa mengerti arah 

pemecahan masalah, bukan menjelaskan apa yang harus dilakukan. 

Srategi penggunaan inkuiri bebas termodifikasi mempunyai kekurangan, yaitu : 

1) Siswa yang minat, kreativitas, motivasinya kurang dalam hal pengumpulan data 

keterangan hasilnya kurang memuaskan 2) Siswa masih kurang inisiatif untuk 
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mendapatkan data, karena kurang pengalaman. Strategi ini memerlukan waktu, 

tenaga dan beaya yang banyak. Sedangkan kelebihan dari metode  inkuiri bebas 

termodifikasi yaitu : 1) Membantu perkembangan berfikir siswa, terutama dalam 

memproses menentukan bermacam-macam keterangan. 2) Siswa memperoleh 

penemuan tentang konsep dasar ide-ide yang baik  3) Siswa terdorong untuk berfikir 

dan bekerja atas prakarsa sendiri 4) Siswa akan terdorong bersikap obyektif dan jujur 

Dari berbagai uraian  diatas dapat disimpulkan bahwa metode inkuiri 

merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada upaya pemecahan masalah, 

sehingga siswa harus melakukan eksplorasi berbagai informasi agar dapat 

menemukan konsep mentalnya sendiri dengan mengikuti petunjuk guru berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pencapaian  tujuan pembelajaran. Peran 

guru dalam metode ini adalah : a) mendorong siswa agar mengajukan dugaan awal 

dengan cara guru menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing; b) 

Menciptakan suasana yang memberi peluang kepada siswa untuk berpikir bebas 

dalam bereksplorasi dalam penemuan dan pemecahan masalah; c) Sebagai fasilitator; 

dan d) Membimbing dalam mencari alternatif pemecahan masalah. 

Selama proses pembelajaran dengan metode inkuiri berlangsung, peran siswa : 

(1) Mengambil prakarsa dalam menemukan masalah  dan merancang alternatif 

pemecahan; (2) Aktif dalam mencari informasi dan sumber-sumber belajar; (3) 

Menyimpulkan dan menganalisa data; (4) Melakukan eksplorasi dan guna 

memecahkan masalah; dan (5) Mencari alternatif masalah bila terjadi kebuntuan. 
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4.   Minat 

Menurut Reilly dan Lewis (1983: 454) ”minat adalah kegairahan yang tinggi 

atau keinginan yang besar terhadap sesuatu”. Minat merupakan perasaan suka 

terhadap suatu kegiatan, dimana minat menjadi sebab suatu kegiatan itu dilakukan 

oleh seseorang. Minat dapat berupa respon mulai dari yang disukai sampai pada yang 

tidak disukai. Dalam kehidupan sehari-hari masalah minat berkaitan erat dengan 

aktivitas dalam segala hal. Secara umum Arikunto (1990: 103) mendefinisikan 

”minat sebagai kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak suatu 

kegiatan”. Pengertian ini menitikberatkan pada kecenderungan manusia untuk 

menerima atau menolak suatu kegiatan saja, akan tetapi jika ditinjau lebih lanjut 

minat seseorang tidak hanya terhadap suatu kegiatan  tetapi dapat juga terhadap suatu 

pelajaran, benda atau suasana tertentu. 

Lebih lanjut Kasijan (1984: 153) mengemukakan bahwa ”minat adalah suatu 

dorongan yang menunjang kemampuan untuk memberikan stimuli yang mendorong 

kita untuk memperhatikan seseorang, sesuatu barang yang dapat memberi pengaruh 

terhadap pengalaman yang distimuli oleh kegiatan sendiri”. Dalam pendapat ini 

terkandung makna bahwa minat itu senantiasa erat hubungannya dengan perasaan 

senang pada bidang tertentu. Winkel (1996: 30) juga berpendapat bahwa ”minat 

adalah kecenderungan yang menetap dalam subyek, untuk merasakan tertarik pada 

bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu”. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa minat sifatnya ada dalam diri seseorang yang 

menunjukkan adanya energi untuk menarik simpati terhadap bidang tertentu. 

Menurut Doyles Fryr dalam Nurkancana dan Sumanto (1983: 229) ”minat 

adalah gejala psikis yang berkaitan dengan obyek atau aktivitas yang menstimulir 
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perasaan senang pada individu”. Sedang menurut Reigeluth (1983: 398) ”minat 

merupakan suatu variabel motivasi yang dapat dikondisikan melalui strategi 

pembelajaran”. Seseorang akan belajar dengan baik pada hal-hal yang disukainya, 

adanya minat akan membuat siswa  mempunyai motivasi untuk belajar. Secara 

umum minat termasuk karakteristik afektif yang memiliki intensitas tinggi, seseorang 

yang berminat terhadap sesuatu, maka orang itu akan melakukan langkah-langkah 

nyata untuk mengetahui dan mempelajari obyek yang diinginkan. Depdikbud (2003: 

60) menyatakan  ”minat belajar adalahpilihan kesenangan dalam melakukan kegiatan 

dan dapat membangkitkan gairah seseorang untuk memenuhi kesediaan yang dapat 

diukur melalui kesulitan, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan”. Berminat 

terhadap sesuatu hal mengandung arti menarik diri dalam hal itu. Minat merupakan 

kekuatan pendorong yang memaksa seseorang menaruh perhatian pada orang, situasi 

atau aktivitas tertentu. 

Menurut Sax (1980: 472) ”minat dapat membantu mempermudah dan 

mempersulit belajar”. Minat dapat mempermudah belajar berarti dengan minat yang 

besar terhadap mata pelajaran tetentu, maka siswa akan lebih bersemangat dalam 

belajar. Sebaliknya jika minat rendah terhadap mata pelajaran tertentu maka akan 

menyulitkan siswa tersebut untuk mempelajari pelajaran tertentu. Minat merupakan 

faktor pendorong yang dapat mempengaruhi kemauan seseorang untuk melakukan 

atau mengulangi suatu tugas dalam waktu tertentu. Mapiare (1982: 62) berpendapat 

bahwa  ”minat adalahsuatu perangkat mental yang terdiri dari perasaan, harapan dan 

kecenderungan lain yang mengarahkan individu pada pilihan tertentu”. Nurkancana 

(1991: 214) memberikan pengertian bahwa ”minat atau interes adalah gejolak 
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psikologis atau psikis yang berkaitan dengan obyek atau aktivitas yang menstimulir 

perasaan senang pada individu”. 

Berdasarkan beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli tersebut dapat 

diperoleh unsur-unsur minat sebagai berikut: Kegairahan : keinginan yang besar 

terhadap sesuatu,  Dorongan : keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan,  

Kesenangan : Keterkaitan seseorang terhadap suatu obyek dalam melaksanakan 

aktivitas tertentu, Tertarik : suatu reaksi terhadap sesuatu aktivitas sehingga 

menyebabkan adanya konsentrasi. Jadi minat belajar adalah suatu aktivitas seseorang 

untuk melakukan kegiatan belajar dengan dorongan perubahan tingkah laku pada diri 

siswa atau seseorang baik sikap maupun penguasaan ilmu pengetahuan. 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

Kartono (1990:56) berpendapat bahwa ”minat erat kaitannya dengan 

kepribadian dan selalu mengandung unsur-unsur perasaan, kognitif dan 

kemampuan”. Dari pendapat tersebut didapat bahwa erat hubungannya dengan 

kepribadian yang mengandung unsur-unsur pengetahuan, kemampuan dan perasan, 

sehingga individu menjadi wajar dan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat adalah sebagai berikut : 1) Faktor 

intelektual,  merupakan salah satu faktor penting yang ikut menentukan berminat 

tidaknya seseorang untuk memiliki pengetahuan, serta mempelajari sesuatu. 2) 

Faktor psikologis adalah faktor yang timbul didalam diri individu berhubungan 

dengan psikis, faktor ini dapat mempengaruhi keadaan belajar individu dimana 

seseorang memiliki psikis yang berbeda dengan orang lain. 3) Faktor Sosiologis 

artinya faktor yang timbul dari luar individu terdiri dari dari lingkungan hidup dan 

lingkungan tak hidup. 4) Faktor Fisiologis artinya faktor yang berhubungan dengan 
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jasmani individu. Apabila jasmani seseorang terganggu atau pada diri seseorang 

kekurangan zat makanan maka akan menyebabkan terganggunya kegiatan orang 

tersebut. 

Winkel (1978: 32) berpendapat ”bahwa faktor-faktor minat belajar dapat 

disebut faktor situasional”. Ada lima faktor yang termasuk dalam faktor tersebut, 

yaitu: a) Pribadi siswa, faktor ini mencakup hal-hal taraf intelegensi, daya kreativitas, 

kemampuan bahasa, kecepatan belajar, kadar motivasi belajar, sikap terhadap tugas 

belajar, minat dalam belajar, perasaan dalam belajar, kondisi mental dan fisik. 

Kondisi yang dimiliki siswa mempunyai kualitas sendiri-sendiri sehingga hasil yang 

diperoleh berbeda-beda. b) Pribadi guru, pribadi guru mencakup hal-hal seperti sikap 

kepribadian, penghayatan nilai-nilai kehidupan (values), daya kreativitas, motivasi 

kerja, keahlian dalam penguasaan materi dan penggunaan prosedur-prosedur 

didaktik, gaya memimpin, kemampuan untuk bekerja sama dengan tenaga 

kependidikan yang lain. c) Struktur jaringan hubungan sosial sekolah, struktur ini 

mencakup hal-hal seperti sistem sosial, status sosial siswa, interaksi sosial antar 

siswa dan antar guru dengan siswa, suasana dalam kelas.  d) Sekolah sebagai institusi 

pendidikan, yaitu mencakup hal-hal seperti disiplin sekolah, pembentukan satuan-

satuan kelas, pembagian tugas diantara para guru, penyusunan jadwal pelajaran, 

penyusunan kurikulum pengajaran dan pengawasan terhadap pelaksanaannya, 

hubungan dengan orang tua.  e) Faktor situasional, yaitu faktor yang mencakup hal-

hal seperti keadaan sosial ekonomis, keadaan politik, keadaan musim dan iklim, 

ketentuan-ketentuan dari instansi-instansi negara yang berwenang terhadap 

pengelolaan pendidikan sekolah. 
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b. Perwujudan Minat Siswa terhadap Mata Pelajaran Biologi 

Ciri-ciri siswa yang mempunyai minat terhadap suatu mata pelajaran dapat 

dilihat melalui : 1) Senang membaca buku pelajaran, siswa yang mempunyai minat 

terhadap suatu mata pelajaran di sekolah akan rajin membaca buku pelajaran tersebut 

tanpa diperintah oleh guru atau fihak lain. Bagi siswa  tersebut membaca buku 

pelajaran merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. 2) Senang membuat catatan 

mata pelajaran yang disukai, artinya siswa yang mempunyai minat dalam suatu mata 

pelajaran, akan membuat catatan-catatan setelah membaca buku atau mendapat 

pelajaran dari guru. Sebagai siswa yang memiliki minat ini melakukan pencatatan 

dengan rapih dan teliti. Catatan ini dimaksudkan untuk mempermudah mengulangi 

kembali dalam belajar. Mereka selalu membaca berulang-ulang catatan tersebut. 

Bagi siswa yang tidak berminat dalam suata mata pelajaran, walaupun memiliki 

catatan, tetapi tidak serapih siswa yang mempunyai minat. 3) Lebih menguasai mata 

pelajaran yang diminati dari pada mata pelajaran yang lain.  

Bagi siswa yang mempunyai minat terhadap suatu mata pelajaran akan lebih 

menguasai (baik hafal maupun mengerti) tentang mata pelajaran tersebut dibanding 

dengan mata pelajaran yang lain. Siswa yang berminat dalam mata pelajaran biologi 

akan cepat mengerti bila diberi pelajaran tentang biologi dari pada diperintah untuk 

menghitung. Untuk mengetahui minat dalam diri siswa yang paling mudah adalah 

dengan melihat hasil tes harian.  4) Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Siswa yang 

memiliki minat terhadap suatu mata pelajaran, akan sering bertanya segala sesuatu 

yang dia belum mengerti dalam mata pelajaran tersebut. 5) Dapat menceriterakan 

atau menerangkan pada orang lain tentang mata pelajaran yang diminati tersebut. 
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Berdasarkan pandangan-pandangan  mengenai minat belajar Biologi adalah 

perasaan suka atau tidak suka dalam memberikan perhatiannya yang diwujudkan 

dengan kecenderungan terhadap kegiatan proses belajar mengajar Biologi. Minat 

belajar Biologi memiliki unsur-unsur diantaranya perhatian, semangat dan 

pengorbanan untuk memperoleh yang menjadi minatnya tersebut. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka pengukuran minat dapat dilakukan dengan menggunakan suatu 

instrumen berupa angket dengan indikator-indikator sebagai berikut: Kesadaran, 

Senang melakukan sesuatu, Perasaan suka atau tidak suka, Menerima atau menolak, 

Adanya kebutuhan untuk mengetahui sesuatu. 

 

c.  Pengukuran Minat 

Menurut Nurkancana (1991: 214) ”metode yang digunakan untuk mengukur 

minat, yaitu: metode kuesioner dan inventori”. 1) Metode Kuesioner. Pada metode 

Kuesioner ini  peneliti memberikan suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

yang harus dijawab atau dikerjakan oleh siswa dengan teliti,  2) Metode Inventori, 

adalah suatu metode untuk pengukuran yang berupa sejumlah pertanyaan yang harus 

dijawab oleh responden dengan cara menyilang, memberi tanda cek atau tanda lain 

pada jawaban yang tersedia. Pada penelitian ini komponen-komponen yang 

digunakan untuk menyusun angket minat adalah ciri khas pribadi, situasi dan 

kondisi, interaksi dengan lingkungan dan dorongan untuk kemajuan. Adapun 

indikator-indikator  untuk minat dapat dilihat pada lampiran 2. 
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5.  Kreativitas 

a.  Pengertian Kreativitas 

Dalam pendidikan suatu rekomendasi khusus yang sangat bermakna adalah 

memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk belajar secara kreatif, tumbuh dan 

berkembang secara kreatif serta hidup secara kreatif. Kreativitas merupakan pola 

pikir atau ide spontan dan imajinatif yang mencirikan hasil-hasil artistik, penemuan 

ilmiah dan menciptakan hasil yang baru, baik baru sama sekali bagi dunia ilmiah 

atau budaya maupun relatif baru bagi individu sendiri walaupun orang lain telah 

memproduksi sebelumnya. 

Menurut Mead seperti dikutip Hasan Langgulung (1991: 90) yang menyatakan 

bahwa ”kreativitas adalah proses yang dilakukan oleh seseorang, yang menyebabkan 

ia menciptakan sesuatu yang baru baginya”. Selanjutnya Utami Munandar (1982: 28) 

mendefinisikan ”Creativity is a process that manifests it self in fluency, in flexibility 

as well in originality of thinking”. Secara operasional Torannce sebagaimana dikutip 

Munandar mengutarakan lagi bahwa kreativitas adalah  suatu  proses  yang  terdiri  

dari  :    1)  penyelesaian masalah yang sensitif,        2) pengidentifikasian kesulitan,   

3) penyidikan penyelesaian dengan acuan tertentu, 4) testing dan retesting atas 

hipotesis, dan 5) pelaporan hasil. Lain halnya dengan Sumadi Suryabrata (1991: 24) 

yang menegaskan bahwa ”kreativitas itu tidak sekedar merupakan suatu solusi 

problem tapi mencakup segala bentuk pemikiran yang difokuskan pada produksi ide 

dan gagasan”. Menurut Hasan Langgulung (1991: 19) ”kreativitas itu tidak lepas dari 

asal illahi”. Kreativitas manusia yaitu merubah suatu bentuk ke bentuk lain atau 

merupakan sebuah proses pikir unit yang berpangkal pada fleksibilitas dan 

originalitas. 
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Semiawan dan Munandar (1987: 54) menyatakan bahwa ”kreativitas adalah 

kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru atau melihat pengaruh-

pengaruh baru antar unsur, data atau hal-hal yang sudah ada sebelumnya”. 

Kreativitas terletak pada kemampuan untuk melihat asosiasi antar hal-hal atau 

obyek-obyek yang sebelumnya tidak ada atau tidak tampak pengaruhnya. Hal senada 

diungkapkan oleh Mednick dalam Lefrancois (1996 : 197) mendifinisikan kreativitas 

sebagai berikut : 

Creativity is “the forming of associative elements into new combination which 
either meet specified requirements or are in same ways useful. The more 
mutually remote the elements of the new combination, the more creative the 
process solution”. 
 
 
Kreativitas merupakan bagian dari unsur-unsur tertentu atau dengan beberapa 

cara yang berguna. Makin jauh timbal balik unsur-unsur kombinasi baru, makin 

kreatif proses pemecahan masalah itu. Jadi kreatif dapat dipandang sebagai produk. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Gaffar sebagaimana dikutip Hasan 

Langgulung (1991: 58), bahwa ”baru bersifat nisbi, yang dapat dipahami sesuai 

dengan bidang kajian atau bidang tertentu serta dalam kurun waktu tertentu pula, jadi 

produk kreativitas bukanlah harus seratus persen merupakan ide baru tetapi dapat 

pula merupakan hasil manipulasi dari yang sudah ada”. Kreativitas dapat dilihat dari 

segi pribadi.  

Oleh Hart yang diikuti oleh Hasan Langgulung (1991: 61) dikatakan bahwa 

”kreativitas adalah kekuatan yang tersembunyi di setiap manusia”. Di samping itu 

Bailey (1982: 109) menyatakan bahwa ”kreativitas sebagai totalitas yang tinggi dari 

kemampuan seseorang untuk memunculkan sesuatu yang baru”. Beberapa faktor 
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yang berperan dalam pengembangan kreativitas diri seseorang tidak lain adalah 

totalitas kemampuan yang unik dalam dirinya, kesungguhan jiwa serta didukung oleh 

lingkungan yang unik pula. Dengan demikian, kaitannya dengan dunia pendidikan 

dinyatakan bahwa setiap siswa mempunyai potensi untuk kreatif (Semiawan, 

Munandar, 1987: 10) dan ”pengembangan kreativitas  haruslah mencakup ketiga 

ranah pedidikan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik”. 

Khusus pengembangan kreativitas pada ranah psikomotorik dengan 

menyadiakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memungkinkan siswa 

mengembangkan ketrampilannya dalam membuat karya-karya yang produktif dan 

inovatif. Utami Munandar (1995: 5) membuat definisi yang merupakan rangkuman 

dari beberapa pengertian tentang kreativitas yaitu ”kreativitas adalah semua usaha 

produktif yang unik dari individu, seseorang dituntut kemampuannya untuk berpikir 

dan menemukan sesuatu yang baru melalui kondisi lingkungan dan 

mempertimbangkan aspek-aspek personalitasnya”. Proses berpikir kreatif yang 

berupa penemuan konsep, prinsip dan gagasan-gagasan baru memerlukan kondisi 

yang kondusif dengan kesempatan yang cukup luas. Dari beberapa pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa kreativitas dapat dipandang dari segi : produk, proses, 

kepribadian dan kondisi lingkungan. Dari segi produk kreativitas adalah kemampuan 

untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Dari segi proses kreativitas adalah aktivitas 

yang dilakukan seseorang karena adanya kegiatan mental intelektual dalam kognitif 

seseorang. Dari kondisi lingkungan kreativitas terbentuk, karena dorongan 

lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan budaya. Jelas kemampuan di atas 

tidak dimiliki oleh semua siswa melainkan orang-orang tertentu yang dikatakan 

orang kreatif. 
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b. Ciri-ciri Siswa Kreatif 

Manusia kreatif adalah mereka yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk  

menyesuaikan diri dalam segala situasi dan keterampilannya ia mampu 

melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Biasanya orang 

yang kreatif selalu ingin tahu, memiliki minat yang luas, memiliki kegemberiaan dan 

menyukai aktivitas yang kreatif. Ciri-ciri siswa kreatif menurut Utami Munandar 

adalah : 1) Imajinatif, 2) Mempunyai prakarsa (inisiatif), 3) Mempunyai minat luas, 

4) Mandiri dalam berfikir, 5) Meneliti 6) Senang berpetualang, 7) Penuh energi, 8) 

Percaya diri, 9) Bersedia mengambil resiko, 10) Berani dalam pendirian dan 

keyakinan (Utami Munandar, 1999: 56) 

Sund yang dikutip oleh Moh. Amin (1980:8) menyatakan bahwa individu 

dengan potensi kreatif dapat dikenal secara mudah melalui ciri-ciri : 1) Hasrat ingin 

mengetahui, 2) Bersifat terbuka terhadap pengalaman baru, 3) Panjang akal, 4) 

Keinginan untuk menemukan dan meneliti, 5) Cenderung lebih suka untuk 

melakukan tugas-tugas yang berat dan sulit, 6) Mencari jawaban yang memuaskan 

dan komprehensip, 7) Bergairah, aktif, dedikasi dalam melaksanakan tugas, 8) 

Berfikir fleksibel, 9) Menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan memberikan jawaban 

lebih banyak, 10) Kemampuan membuat analisis dan sintesa, 11) Kemampuan 

membentuk abstraksi, 12) Memiliki semangat “inquiry”, 13) Keluasan dalam 

kemampuan membaca. 

Adapun Guilford yang dikutip Beni Akbar-Hawadi, R. Sihadi Darmo Wihardjo 

dan Mardi Wiyono (2001:3) mengemukakan lima ciri kreativitas, yaitu : 1) 

kelancaran (fluency) adalah kemampuan untuk memproduksi banyak gagasan, 2) 

keluwesan (flexibility) adalah kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam 
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pendekatan dan atau jalan pemecahan masalah, 3) keaslian (originality) adalah 

kemampuan untuk melahirkan gagasan asli sebagai hasil pemikiran sendiri dan tidak 

klise, 4) penguraian (elaboration) adalah kemampuan untuk menguraikan sesuatu 

secara terinci, 5) perumusan kembali (redefinisi) suatu persoalan melalui cara dan 

perspektif yang berbeda dengan apa yang sudah lazim. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ciri menonjol 

manusia kreatif adalah : 1) aspek intelektual yang ditandai dengan gejala-gejala 

produktif dalam ide baik secara kuantitas maupun kwalitas, kemampuan orisinil, 

kemampuan sensitif, kemampuan reformatif, kelancaran konseptual, 2) Aspek 

motivasional ditandai dengan rasa ingin tahu, berusaha mengemukakan ide, 

berinisiatif untuk bekerja, butuh penghargaan, ingin memecahkan masalah dan ingin 

tumbuh menurut aturan dan sistem yang berlaku, 3) kepribadian, dicirikan siswa 

memiliki otonomi diri, memiliki kebebasan menilai, terbuka, ulet, dominan, dan 

menonjolkan diri dan mampu menjadi sumber, mampu mengendalikan diri, serta 

sensitif. 

 

c. Pembelajaran Kreatif 

Bakat  kreativitas pada hakekatnya ada pada setiap orang walaupun derajatnya 

berbeda-beda. Namun menjadi kewajiban bagi setiap guru untuk memupuk dan 

mengembangkan kreativitas pada siswanya. Untuk itu diperlukan adanya kegiatan 

belajar mengajar yang merangsang dan menantang daya cipta untuk menemukan 

serta menyenangkan. Prinsip pembelajaran kreatif berpengaruh erat dengan 

penghayatan terhadap pengalaman belajar tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Torrance, E.P. (1979: 139) bahwa ”belajar kreatif mendorong anak menjadi peka dan 
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sadar terhadap masalah-masalah, kekurangan-kekurangan, kesenjangan dalam 

pengetahuan, ketidakharmonisan dan sebagainya, mengumpulkan informasi yang 

ada, menunjukkan unsur yang tak ada, mencari jawaban, membuat hipotesis, 

mengubah, mengujinya, menyempurnakan sistem pengkomunikasian hasilnya”. 

Empat alasan mengapa belajar kreatif penting yaitu : 1) belajar membantu 

siswa menjadi lebih berhasil guna jika kita tidak bersama mereka belajar secara 

mandiri. 2) menciptakan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang tidak 

diramalkan sebelumya. 3) menimbulkan akibat positif yang besar dalam hidupnya 4) 

menimbulkan kepuasan dan kesenangan besar dalam hidupnya. Pembelajaran kreatif 

dan dihubungan dengan pribadi kreatif yang dimiliki siswa dapat dimanfaatkan para 

pendidik dalam proses pembelajaran. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Untuk mengetahui tingkat kreativitas siswa dilakukan dengan menggunakan tes 

kreativitas verbal. Tes ini berlandaskan pada struktur intelek dan Guilford, terdiri 

dari enam sub tes yang semuanya mengukur operasi berfikir divergen, dengan 

dimensi konten verbal. ”Kreativitas atau berpikir kreatif secara operasional tercermin 

dari kelancaran, fleksibilitas dan orisionalitas dalam berfikir” (Utami Munandar, 

1999: 95). 

Dalam penelitian ini digunakan tes kreativitas verbal model Indonesia yang 

dikonstruksi oleh Utami Munandar. Tes kreativitas verbal yang digunakan 

distandarisasikan oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (Utami Munandar, 

1982: 233). ”Tes ini terdiri dari enam sub tes, yaitu : Permulaan kata, membentuk 

kalimat tiga kata, sifat-sifat yang sama, macam-macam penggunaan, dan apa 

akibatnya”. 
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Adapun penjelasan dari masing-masing sub tes tersebut sebagai berikut : a) 

Pada sub tes permulaan kata, siswa memikirkan sebanyak mungkin kata yang 

dimulai dengan susunan huruf tertentu yang telah dirumuskan. Tes ini mengukur 

kelancaran berpikir dengan kata, yaitu kemampuan untuk menemukan kata yang 

memenuhi persyaratan struktural tertentu. b) Pada sub tes menyusun kata siswa harus 

menyusun sebanyak mungkin kata dengan menggunakan huruf-huruf dari suku kata 

yang diberikan sebagai stimulus. Tes ini juga digunakan untuk mengukur kelancaran 

kata tetapi juga menuntut kemampuan dalam mengorganisasi persepsi. c) Pada sub 

membentuk kalimat tiga kata ini siswa harus menyusun kalimat yang terdiri dari tiga 

kata, huruf pertama untuk setiap kata diberikan sebagai rancangan, tetapi urutan 

dalam penggunaan ketiga huruf tersebut boleh berbeda menurut kehendak siswa. e) 

Pada sub tes sifat-sifat yang sama ini siswa harus menemukan sebanyak mungkin 

obyek yang semuanya memiliki dua sifat yang ditentukan. Tes ini merupakan ukuran 

dari kelancaran memberikan gagasan. f) Pada sub tes macam-macam penggunaan ini 

siswa harus memikirkan sebanyak mungkin penggunaan yang tidak lazim dari benda 

yang sehari-hari.  g) Pada sub tes apa akibatnya ini siswa harus memikirkan segala 

sesuatu yang mungkin terjadi dari suatu kejadian yang diduga sebelumnya yang telah 

ditentukan sebagai stimulus. Tes ini merupakan ukuran dari kelancaran dalam 

memberikan yang dikombinasikan dengan elaborasi. 

Komponen yang diukur dalam penelitian ini dengan indikator-indikator sebagai 

berikut: menyusun kata yang telah ditentukan huruf awalnya, menyusun kata baru 

yang telah yang memiliki kemiripan dengan kata yang telah diketahui, menyusun 

kalimat dengan tiga huruf, menyebutkan benda-benda yang memiliki sifat-sifat sama, 
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menyebutkan penggunaan alat yang tidak lazim, dan menyebutkan kejadian yang 

tidak umum   

 

6.  Prestasi Belajar  

Menurut Zaenal Arifin (1990: 2) ” kata prestasi berasal dari bahasa belanda 

yaitu prestatie yang berarti hasil usaha.” Jika diperhatikan istilah prestasi belajar 

berasal dari kata-kata prestasi dan belajar. Menurut Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia 

Senja (SA: 700), kata prestasi mempunyai arti : ”Prestasi adalah hasil baik yang telah 

dicapai.” Pendapat yang lain dikemukakan oleh Sutartinah Tirtonegoro (2001: 43) 

bahwa ”Prestasi adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang 

sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu.”  

Belajar merupakan suatu proses yang tidak dapat dilihat dengan nyata. Proses 

tersebut terjadi dalam diri seseorang yang sedang belajar. Seberapa besar perubahan 

itu dapat dicapai atau berhasil tidaknya siswa dalam mencapai tujuan dari proses 

belajar dapat deketahui dari prestasi belajarnya. Prestasi belajar siswa merupakan 

hasil usaha siswa dalam proses belajar. Jadi berhasil tidaknya proses pembelajaran 

dapat diketahui dari prestasi belajarnya.  

Dari beberapa pengertian prestasi diatas dapat dijelaskan bahwa prestasi belajar 

adalah hasil yang dicapai siswa dalam suatu aktifitas yang dilakukan secara sadar 

yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan. Perubahan yang diperoleh 

setelah proses belajar dapat berupa pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, maupun 

sikap yang berhubungan dengan mata pelajaran biologi. Guru dapat mengetahui 

prestasi belajar setelah dilakukan sejumlah evaluasi. Disarikan oleh  Zainal Arifin 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

dari buku Evaluasi Instruksional (1990: 3-4) fungsi prestasi belajar antara lain : a. 

Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah 

dikuasai anak didik,  b. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu, 

c. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan, d. Presttasi 

belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi pendidikan, e. Prestasi 

belajar dapat dijadikan indikator terhadap daya serap (kecerdasan) anak didik. 

Prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya  adalah faktor 

individual dan faktor sosial. Faktor individual adalah faktor yang ada pada individu 

itu sendiri, dan faktor sosial adalah faktor yang ada di luar individu. Menurut Ngalim 

Purwanto (1996: 102) ” yang termasuk dalam faktor individu adalah : 1) 

Kematangan, 2) Kecerdasan, 3) Latihan, 4) Motivasi, 5) Faktor Pribadi. Sedangkan 

yang termasuk faktor sosial adalah a) Keluarga/keadaan rumah tangga, b) Guru, c) 

Cara mengajar, d) Alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar, e) Lingkungan 

dan kesempatan yang tersedia, f) Motivasi sosial”. 

Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan kurikulum penilaiannya 

tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan 

psikomotor. Carraciao dan Englander (2004) dalam Baedhowi (2005 : 9) menyatakan 

bahwa ” Competency harus memuat tiga komponen yaitu Knowledge, attitude, and 

skills”. Ketiga komponen yang dikemukakan Carraciao dan Englander tersebut 

dalam teori Taxonomi Benjamin Bloom (1950) tercakup dalam tiga ranah yaitu 

cognitif domain, affectif domain, dan psychomotor domain. 
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7.  Plantae 

Kingdom Plantae meliputi organisme eukariotik dan sel-selnya memiliki 

dinding sel. Hampir seluruh anggota plantae selnya memiliki klorofil oleh karena itu 

bersifat autotrof atau dapat menyediakan/menyususn makanan sendiri. Yang 

termasuk plantae adalah lumut, paku-pakuan dan tumbuhan biji.  Lumut dan 

tumbuhan paku sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Penggolongan 

plantae seperti ditunjukkan pada gambar 2, 

Lumut dan tumbuhan paku termasuk tanaman darat mereka mempunyai 

berbagai masalah yaitu menyangga berat tubuhnya sendiri, melindungi jaringan 

tubuh dan alat reproduksi dari kekeringan, mendapatkan air dan makanan dari tanah 

serta mentransportasikannya ke daun dan bagian lainnya. Oleh karena itu untuk 

mengatasi berbagai masalah tersebut maka tumbuhan darat memerlukan struktur 

tubuh dan fisiologi yang kompleks. Beberapa ahli botani menyatakan bahwa lumut 

merupakan perkembangan dari ganggang hijau yang berbentuk filamen. Sedangkan 

tumbuhan paku dianggap lebih maju lagi dengan adanya akar, batang dan daun sejati 

serta adanya jaringan pengangkut yang sederhana. Berikut ini akan kita bahas lumut 

dan tumbuhan paku dan tumbuhan biji. 

 

a. Lumut 

Lumut termasuk divisi Bryophyta. Bryophyta berasal dari bahasa Yunani 

bryon yang berarti “tumbuhan lumut”. Pada umumnya lumut mempunyai warga yang 

benar-benar hijau, karena mempunyai sel-sel dengan plastida yang menghasilkan 

klorofil a dan b, dengan demikian lumut bersifat autotrof. Tubuh lumut  dibedakan 

antara sporofit dan gametofitnya. Berdasarkan struktur tubuhnya, ada ahli yang  
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Gambar 3. Skema Penggolongan Plantae 

menganggap bahwa tumbuhan lumut masih berupa talus, tetapi ada pula yang 

menganggap telah berkormus. Lebih tepatnya lumut merupakan peralihan antara 

tumbuhan bertalus dengan tumbuhan berkormus. Ada ahli botani yang menganggap 

lumut merupakan perkembangan dari ganggang hijau yang berbentuk filamen. 
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Lumut melakukan dua adaptasi yang memungkinkannya untuk tumbuh di tanah, 

yaitu pertama tubuhnya diselubungi oleh kutikula lilin sehingga dapat mengurangi 

penguapan dari tubuhnya; kedua, gamet-gametnya berkembang di dalam gametangia. 

Sebagai akibatnya zigot hasil fertilisasinya berkembang di dalam jaket pelindung 

Oleh karena lumut belum mempunyai jaringan pengangkut, maka air masuk 

ke tubuh   lumut  secara  imbibisi.   Setelah  air  masuk  ke  tubuh  lumut  kemudian 

didistribusikan ke bagian-bagian tumbuhan baik secara difusi, dengan daya 

kapilaritas, maupun aliran sitoplasma. Sistem pengangkutan air seperti itu 

menyebabkan lumut hanya dapat hidup di rawa dan tempat-tempat teduh. Lumut 

tidak pernah berukuran tinggi dan besar, kebanyakan hanya 1-2 cm, dan seringkali 

besarnya kurang dari 20 cm. 

 

1) Ciri-ciri lumut 

Ciri-ciri tubuh lumut adalah sebagai berikut : Sel-sel penyusun tubuhnya telah 

memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa. Pada semua tumbuhan yang tergolong 

lumut  terdapat persamaan bentuk susunan gametangiumnya (anteridium maupun 

arkegonium) terutama susunan arkegoniumnya. Arkegoniumnya mempunyai susunan 

yang khas yang juga kita jumpai pada tumbuhan paku (Pteridophyta). Oleh sebab itu 

Bryophyta dan Pteridophyta disebut pula arkegoniata. Batang dan daun pada 

tumbuhan lumut yang tegak memiliki susunan yang berbeda-beda.  

    Jika batangnya dilihat secara melintang tampak bagian-bagian sebagai berikut :   

Selapis  sel  kulit,  beberapa sel  diantaranya  memanjang   membentuk  

rizoid-rizoid epidermis. Lapisan kulit dalam yang tersusun atas beberapa lapisan sel 

dinamakan korteks. Silinder pusat, terdiri dari sel-sel parenkimatik yang memanjang 
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dan berguna untuk mengangkut air dan garam-garam mineral (makanan). Jadi, pada 

tumbuhan lumut belum terdapat floem dan xilem. Daun lumut umumnya setebal satu 

lapis sel, kecuali ibu tulang daun, lebih dari satu lapis sel. Sel-sel daun kecil, sempit, 

panjang, dan mengandung kloroplas yang tersusun seperti jala. Diantaranya terdapat 

sel-sel mati yang besar-besar dengan penebalan dinding dalamnya berbentuk spiral. 

Sel-sel yang mati ini berguna sebagai tempat persediaan air dan cadangan makanan.  

Pada tumbuhan lumut hanya terdapat pertumbuhan memanjang dan tidak ada 

pertumbuhan membesar. Pada ujung batang terdapat titik tumbuh dengan sebuah sel 

pemula di puncaknya. Sel pemula itu biasanya berbentuk bidang empat (tetrader = 

kerucut terbalik) dan membentuk sel-sel baru ke tiga arah menurut sisinya. Ukuran 

lumut yang terbatas mungkin disebabkan tidak adanya sel berdinding sekunder yang 

berfungsi sebagai jaringan penyokong seperti pada tumbuhan berpembuluh. Rizoid 

tampak seperti rambut/benang-benang, berfungsi sebagai akar untuk melekat pada 

tempat tumbuhnya dan menyerap air serta garam-garam mineral (makanan). Rizoid 

terdiri dari satu deret sel yang memanjang kadang-kadang dengan sekat yang tidak 

sempurna.  

Struktur sporofit (sporogonium) tubuh lumut terdiri dari : Vaginula, yaitu kaki 

yang diselubungi sisa dinding arkegonium. Seta atau tangkai, Apofisis, yaitu ujung 

seta yang agak melebar yang merupakan peralihan antara seta dengan kotak spora, 

Kaliptra atau tudung berasal dari dinding arkegonium sebelah atas menjadi tudung 

kotak spora, Kolumela, jaringan yang tidak ikut mengambil bagian dalam 

pembentukan spora. Sporofit tumbuh pada gametofit yang hijau menyerupai daun. 

Sporofit memiliki kloroplas sehingga dapat berfotosintesis, tetapi juga mendapatkan 

makanan dari gametofit tempatnya melekat. Meiosis terjadi dalam kapsul matang 
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pada sporofit, menghasilkan spora haploid. Spora lumut terbungkus dinding khusus 

yang tahan terhadap perusakan alam. Spora dapat bertahan lama dalam keadaan 

lingkungan yang tidak menguntungkan. Gametofit berbentuk seperti daun dan di 

bagian bawahnya terdapat rizoid sebagai pengganti akar. Jika sporofit sedang tidak 

memproduksi spora, gametofit akan membentuk anteridium dan arkegonium untuk 

melakukan reproduksi seksual. 

 

2) Reproduksi lumut 

Reproduksi lumut bergantian antara seksual dan aseksualnya. Reproduksi 

aseksualnya dengan spora haploid yang dibentuk dalam sporofit, sedangkan 

reproduksi seksualnya dengan membentuk gamet-gamet, baik gamet jantan maupun 

gamet betina yang dibentuk dalam gametofit. Ada 2 macam gametangium, yaitu 

sebagai berikut : 

Arkegonium adalah gametangium betina yang bentuknya seperti botol dengan 

bagian lebar yang disebut perut; bagian yang sempit disebut leher. Keduanya 

mempunyai dinding yang tersusun atas selapis sel. Di atas perut terdapat saluran 

leher dan satu sel induk yang besar; sel ini membelah menghasilkan sel telur. 

Anteridium adalah gametangium jantan yang berbentuk bulat seperti gada. 

Dinding anteridium terdiri dari selapis sel-sel yang mandul dan di dalamnya terdapat 

sejumlah besar sel induk spermatozoid. Sel induk ini membelah secara meiosis dan 

menghasilkan spermatozoid-spermatozoid yang bentuknya seperti spiral pendek; 

sebagian besar terdiri dari inti dan bagian depannya terdapat dua buluh cambuk. 
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Gambar 4. Siklus hidup lumut   .  

Sumber:http://lygu05.blog.com/files/2009/06/lumutgiliran.jpg 
 

Reproduksi aseksual dan seksual berlangsung secara bergantian melalui suatu 

pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Jika anteridium dan arkegonium 

terdapat dalam satu individu, tumbuhan lumut disebut berumah satu (monoesis), dan 

jika dalam satu individu hanya terdapat anteridium atau arkegonium saja disebut 

berumah dua (diesis). Metagenesis berlangsung  seperti ditunjukkan pada gambar 4 . 

 

3. Klasifikasi 

Ada beberapa ahli yang menggolongkan lumut menjadi 2 kelas, tetapi hasil 

penelitian baru menyatakan bahwa lumut dibagi menjadi tiga kelas, yaitu Bryophyta, 

Hepatophyta, dan Anthocerophyta. Berikut ini akan kita bahas secara ringkas ke tiga 

kelas ini : 
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a) Bryophyta (lumut sejati) 

Bryophyta merupakan lumut yang paling banyak dikenal. Hamparan lumut 

sering terdapat di tempat-tempat yang lembap. Bryophyta mempunyai struktur 

seperti akar yang disebut rizoid dan struktur seperti daun.  Siklus hidup mengalami 

pergantian antara generasi haploid dan diploid. Sporofit pada umumnya lebih kecil 

berumur pendek, dan hidup tergantung pada gametofit. Contoh lumut ini antara lain 

Polytrichum juniperinum, Furaria, Pogonatum cirratum, Aerobrysis longissima, dan 

lumut gambut Sphagnum. 

 

Gambar 5.  Polytrichum 
Sumber:  www.henriettesherbal.com/picture/p11/pages/p 
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Keterangan. 

1. Batang 

2. Daun 

3. Seta 

4. Sporangium 

5. Kaliptra 

 

Gambar 6.  Polytrichum dengan bagian-bagiannya 
Sumber:www.henriettesherbal.com/picture/p11/pages/p 

 
b) Hepatophyta (lumut hati) 

Tubuhnya terbagi menjadi dua kantong sehingga tampak seperti kantong pada 

hati. Siklus hidup lumut hati mirip dengan briophyta. Di dalam sporangia terdapat sel 

yang berbentuk gulungan disebut elatera. Elatera akan terlepas saat kapsul terbuka, 

sehingga membantu memencarkan spora. Lumut hati juga dapat melakukan 

reproduksi aseksual dengan seberkas sel yang disebut gemma, yang merupakan 

struktur seperti mangkok di permukaan gametofit. Contoh hepatophyta ditunjukkan 

gambar 7a dan 7b. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

Gambar  7a. Marchantia sp 
Sumber: tasnature.blogspot.com/2008_08_01_archive.html 

 
 

 

gambar 7b. Talus Marchantia dengan  antheredia dan arkegonia 
Sumber: tasnature.blogspot.com/2008_08_01_archive.html 
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c) Anthocerophyta (lumut tanduk) 

Anthocerophyta sering disebut lumut tanduk. Gametofitnya mirip dengan 

lumut hati, perbedaannya hanya terletak pada sporofitnya. Sporofit lumut tanduk 

mempunyai kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofit. Masing-

masing mempunyai  kloroplas tunggal yang berukuran besar, lebih besar dari 

kebanyakan tumbuhan lumut. Contoh Anthoceros laevis seperti gambar dibawah ini. 

Tumbuhan lumut tidak  banyak berperan penting dalam kehidupan manusia, tetapi 

ada spesies tertentu yang dimanfaatkan oleh penduduk untuk mengobati sakit hati 

(hepatitis), yaitu Marchantia polymorpha. Selain itu jenis-jenis lumut gambut dari 

genus Sphagnum dapat digunakan sebagai pembalut atau pengganti kapas. 

 

 

Gambar 8. Anthoceros laevis 
Sumber: Cindyharyono.wordpress.comp/2009/01/januari 22,2009.@2.25pm 
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b. Tumbuhan Paku 

Tumbuhan paku merupakan golongan tumbuhan yang telah berkormus 

(mempunyai akar, batang, dan daun). Tumbuhan paku merupakan kelompok 

tumbuhan berpembuluh yang paling sederhana. Kurang lebih 550 juta tahun yang 

lalu (zaman karbon) hutan paku raksasa mendominasi permukaan bumi.  

1) Ciri-ciri tumbuhan paku  

Semua anggota divisi tumbuhan paku memiliki 4 struktur penting yang tidak 

terdapat pada ganggang tingkat tertinggi dan terkompleks sekalipun, yaitu lapisan 

pelindung sel (jaket steril) yang terdapat di sekeliling organ reproduksi, embrio 

multiselular yang terdapat dalam arkegonia, kutikula pada bagian aerial, dan yang 

paling penting adalah sistem transpor internal yang mengangkut air dan zat makanan 

dari  dalam tanah. Sistem transpor ini sama baiknya seperti pengorganisasian 

transpor air dan zat makanan pada tumbuhan tingkat tinggi.  

Tumbuhan paku mudah dikenal,  memiliki bagian-bagian sebagai berikut : 

Akar, bersifat  seperti akar serabut, ujungnya dilindungi kaliptra yang terdiri 

atas sel-sel yang dapat dibedakan dengan sel-sel akarnya sendiri. Pada titik tumbuh 

akar terdapat sebuah sel puncak berbentuk bidang empat yang membelah keempat 

arah menurut bidang sisinya. Sel-sel yang dibentuk ke arah luar akan menjadi 

kaliptra, sedangkan ketiga arah lainnya akan menjadi sel-sel akar. Sel-sel akar akan 

membentuk epidermis (kulit luar), korteks (kulit dalam), dan silinder pusat. Pada 

silinder pusat terdapat pembuluh angkut (floem dan xilem) yang bertipe konsentris, 

yaitu xilem berada ditengah dikelilingi oleh floem. 

Batang pada sebagian besar jenis tumbuhan paku tidak tampak karena terdapat 

di dalam tanah berupa rimpang, mungkin menjalar atau sedikit tegak. Jika muncul di 
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atas permukaan tanah, batangnya sangat pendek sekitar 0,5 m. akan tetapi, ada 

batang beberapa jenis tumbuhan paku seperti paku pohon/ paku tiang yang dapat 

mencapai 5 m dan kadang-kadang bercabang, misalnya : Alsophila dan Cyathea. 

Daun selalu melingkar dan menggulung pada usia muda. Berdasarkan bentuk ukuran, 

dan susunannya, daun paku dibedakan menjadi dua yaitu daun berbentuk kecil-kecil 

seperti rambut atau sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang daun, belum 

memperlihatkan diferensiasi sel, dan tidak dapat dibedakan antara epidermis, daging 

daun, dan tulang daun disebut mikrofil,. daun yang lain dinamakan makrofil,  yaitu 

merupakan daun yang bentuknya besar, bertangkai dan bertulang daun, serta 

bercabang-cabang. Sel-sel penyusunnya  telah memperlihatkan diferensiasi,   yaitu 

dapat dibedakan   antara jaringan tiang, jaringan bunga karang, tulang daun, serta 

stomata (mulut daun). 

  

 

Gambar  9,  Tumbuhan Paku, batang berupa rimpang dalam tanah 

Sumber: http://id.images.search.yahoo.com/search/images?p=Pteridophyta&fr=yfp-t-713&ei=utf-
8&x=wrt&y=Cari 
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Gambar 10. Tumbuhan Paku dengan batang diatas tanah 
http://id.images.search.yahoo.com/search/images?p=Pteridophyta&fr=yfp-t-713&ei=utf-

8&x=wrt&y=Cari 

 
Penguapan pada paku tidak hanya melalui stomata saja, melainkan juga 

melalui dinding sel epidermis yang berkutikula tipis. Ditinjau dari  fungsinya, daun 

tumbuhan paku dibedakan menjadi tropofil, yaitu daun yang khusus untuk asimilasi 

atau fotosintesis dan Sporofil yaitu  daun berfungsi sebagai penghasil spora. 

Sedangkan daun yang berfungsi untuk fotosintesis maupun penghasil spora 

dinamakan troposporofil. 

Spora paku dibentuk di dalam kotak spora (sporangium). Pada jenis paku yang 

berlainan, sporangium memiliki bentuk, ukuran, dan susunan yang berbeda. 

Kumpulan sporangium disebut sorus. Sorus terdapat di bagian permukaan bawah 

daun dengan susunan yang beraneka ragam, misalnya : berjajar di sepanjang tepi 
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daun, sejajar tulang daun, zig-zag, tersebar merata membentuk noktah, atau menutup 

permukaan bawah daun, seperti yang ditunjukkan gambar 11. 

 

Gambar 11. Daun paku yang mengandung spora dalam sorus. 
Sumber: www biologyreference.com/A-Ar/Alternation of generation html 

 
Sorus muda seringkali dilindungi oleh selaput yang disebut indusium. Ada 

tidaknya indusium merupakan ciri khas yang sering dipakai dalam klasifikasi 

tumbuhan paku. Ditinjau dari macam spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dapat 

dibedakan menjadi tiga golongan seperti berikut ini : (a) Paku homospora (isospora), 

Kelompok paku ini menghasilkan satu jenis spora, misalnya Lycopodium (paku 

kawat). (b) Paku heterospora, yaitu paku yang menghasilkan dua jenis spora yang 

berlainan; yaitu mikrospora berkelamin jantan dan makrospora (megaspora) 

berkelamin betina, misalnya : Marsilea (semanggi), Selaginella (paku rane). (c) Paku  

peralihan.  Paku ini merupakan peralihan antara homospora dengan heterospora, 

yaitu paku yang menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya sama tetapi berbeda 
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jenis kelaminnya; satu berjenis kelamin jantan dan lainnya berjenis kelamin betina, 

misalnya Equisetum debile (paku ekor kuda). 

Habitat tumbuhan paku adalah di darat, terutama pada lapisan bawah di dataran 

rendah, tepi pantai, lereng gunung, 350 meter di atas permukaan laut terutama di 

daerah lembab, dan  ada juga yang bersifat epifit (menempel) pada tumbuhan lain.  

 

2) Reproduksi tumbuhan paku 

Reproduksi secara seksual atau generatifnya melalui pembentukan sel kelamin 

jantan dan betina oleh alat-alat kelamin (anteridium) menghasilkan spermatozoid dan 

gametangium betina menghasilkan sel telur (ovum). Seperti halnya tumbuhan lumut, 

tumbuhan paku mengalami metagenesis (pergiliran keturunan). Metagenesis paku 

homospora  seperti yang ditunjukkan skema 12 

 
 

Gambar 12. Metagenesis Paku  
www.biology reference.com/A-Ar/Altenation-of-generationhtml 
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Metagenesis paku heterospora seperti yang ditunjukkan skema 14 
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Gambar 13. Skema Metagenesis Paku Heterospora 
Sumber: Biologi 1 Erlangga 

 

Peranan tumbuhan paku dalam kehidupan dapat diuraikan sebagai berikut: 

dipelihara sebagai tanaman hias, misalnya : Platycerium bifurcatum (paku tanduk 

rusa), Asplenium sp. (paku sarang burung), Adiantum sp. (suplir), dan Selaginella sp. 

(paku rane). Penghasil bahan obat-obatan, misalnya : Aspidium sp, Dryopteris filix 

mas, dan Lycopodium clavatum. Sebagai sayuran, misalnya : Marsilea crenata 
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(semanggi),  dan  Pteridium  aquilium  Sebagai  bahan  pupuk  hijau,  misalnya :  

Azolla pinnata;  paku  ini  bersimbiosis  dengan ganggang hijau-biru Anabaena 

azollae dalam memfiksasi nitrogen bebas. Sebagai salah satu bahan dalam membuat 

karangan bunga, misalnya Lycopodium cernuum. Tumbuhan paku lebih maju dari 

pada lumut karena sporofit tumbuhan  paku memiliki : Sistem transportasi (xilem dan 

floem) yang berkembang dengan baik. Kutikula dan stomata tahan air yang 

mengontrol kekurangan air. Adanya akar, batang dan daun.  

 

3) Klasifikasi tumbuhan paku  

Tumbuhan paku dibagi menjadi empat sub divisi, yaitu Psilophyta, Lycophyta, 

Sphenophyta, dan Pterophyta. Berikut ini akan kita bahas secara ringkas keempat 

subdivisi tersebut. 

a) Psilophyta. Psilophyta merupakan tumbuhan  paku sederhana dan hanya 

mempunyai dua generatif, contoh yang sudah dikenal adalah Psilotum sp. yang 

tersebar  luas di daerah tropik dan sub tropik. Pada generasi sporofit, Psilotum sp. 

mempunyai ranting dikotom dan tidak memiliki akar dan daun. Sebagai akar, 

Psilotum sp. mempunyai rizom yang diselubungi rambut-rambut kecil yang disebut 

rizoid. Jaringan pengangkut  tidak ditemukan pada Psilophyita. 

b) Lycophyta. Dewasa ini hanya sedikit spesies Lycophyta  yang masih bertahan 

hidup, yaitu yang tergolong genus Lycopodium sp. dan Selaginella sp. Pada 

umumnya, spesies Lycopodium adalah tumbuhan tropis dan hidup sebagai epifit. 

Spesies lain tumbuh di dasar lantai  hutan di daerah subtropis. Spora Lycopodium 

terdapat dalam sporofit yang merupakan daun khusus untuk bereproduksi. Spora 
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dapat hidup di dalam tanah selama lebih dari sembilan tahun. Lycophyta kecil yang 

haploid tidak melakukan fotosintesis tetapi bersimbiosis dengan jamur. Setiap 

gametofit memiliki arkegonia dan anteridia. 

Lycopodium sp. dapat menghasilkan spora tunggal yang akan berkembang menjadi 

gametofit biseksual yang memiliki organ jantan maupun betina. Hal itu disebut 

homospora. Selaginella sp. merupakan tanaman heterospora, karena dapat 

menghasilkan dua jenis spora. Spora yang berukuran besar disebut megaspora, yaitu 

merupakan gamet betina yang akan membentuk arkegonia. Spora yang berukuran 

kecil disebut mikrospora yang akan membentuk gamet jantan atau anteridium 

c) Sphenophyta.  Sphenophyta sering disebut paku ekor kuda. Generasi sporofit 

paku ekor kuda cukup menyolok. Peristiwa meiosis terjadi  dalam sporangia dan 

akan menghasilkan spora haploid. Gametofit yang berkembang dari spora berukuran 

sangat kecil, tetapi dapat melakukan fotosintesis dan hidup secara bebas. 

Sphenophyta bersifat homospora. Contohnya Equisetum sp 

d) Pterophyta. Pterophyta banyak terdapat di hutan sub tropis maupun di daerah 

tropis. Paku pterophyta mempunyai daun-daun yang lebih besar dibandingkan divisi 

lainnya. Ada 2 jenis daun, yaitu megafil dan mikrofil. Megafil mempunyai sistem 

percabangan pembuluh. Mikrofil adalah daun yang muncul dari batang yang 

mengandung untaian tunggal jaringan pengangkut. Contohnya Marsilea crenata dan 

Asplenium nidus. Perbandingan antara Bryophyta dan Pteridophyta dapat dilihat 

pada tabel 2 berikut ini. 
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Tabel 2. Perbandingan Lumut dan Tumbuhan Paku 

Struktur tubuh Bryophyta (Lumut)  Pteridophyta (Paku) 

Klasifikasi Lumut daun (Musci) 

Lumut hati (Hepaticae) 

Lumut tanduk (Anthocerotaceae) 

Psilophyta 

Lycophyta 

Sphenophyta 

Pterophyta 

Contoh: Sphagnum fimbriatum 

Marchantia polymorpha 

Azolla pinnata 

Marsilea crenata 

Akar Rizoid Akar serabut berupa 

rhizom, ada berkas 

pengangkutan 

Daun Tipis, selapis sel, dan berklorofil Ada differensiasi; daun 

tropofil dan daun sporofil 

Reproduksi 

Vegetatif 

Generatif 

Mengalami metagenesis 

Dengan spora 

Fertilisasi 

Mengalami metagenesis 

Dengan spora 

Fertilisasi 

Sporofit 

Gametofit 

Sporogonium 

Tumbuhan lumut 

Tumbuhan paku 

Protalium 

Peranan Tumbuhan obat, pupuk, Tumbuhan obat, pupuk, 

 

c. Tumbuhan Berbiji 

Tumbuhan berbiji menurut suatu klasifikasi yang diterima secara meluas 

termasuk dalam filum Pteropsida. Tumbuhan ini tidak hanya termasuk pembawa biji 

tetapi juga termasuk paku yang sebenarnya tidak berbiji. Tumbuhan berbiji 
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menunjukkan keanekaragaman struktur, pertumbuhan dan proses-proses 

perkembangbiakan yang sungguh mengagumkan. Meskipun begitu tumbahan ini 

semuanya mempunyai ciri-ciri umum tertentu sebagai berikut: 

Struktur perkembangbiakan yang khas adalah biji yang dihasilkan oleh bunga 

ataupun runjung. Setiap biji mengandung sebuah tumbuhan yang amat kecil, yaitu 

embrio yang terbentuk oleh suatu proses reproduksi seksual. Sesudah bertunas 

embrio ini tumbuh menjadi suatu tumbuhan dewasa. Sperma atau sel kelamin jantan 

menuju ke sel telur atau sel kelamin betina melalui suatu bangun yang disebut tabung 

serbuksari yang hanya terdapat pada tumbuhan berbiji. 

Tumbuhan biji mempunyai jaringan pembuluh yang rumit. Jaringan ini 

merupakan saluran menghantar untuk mengangkut air, mineral, makanan dan bahan-

bahan lain. Pada hekekatnya tumbuhan berbiji memiliki pigmen hijau (klorofil) yang 

penting untuk fotosintesis yaitu suatu proses dasar pembuatan makanan pada 

tumbuh-tumbuhan. Hanya beberapa spesies tumbuhan berbiji yang tidak mempunyai 

klorofil, oleh karena itu bersifat parasit yang mendapatkan makanan dari jaringan-

jaringan tumbuhan hidup. Sebutan lain untuk tumbuhan berbiji ialah Anthophyta 

(tumbuhan berbunga), Phanerogamae (tumbuhan yang perkawinannya terlihat), 

Embriophyta sifonogama (tumbuhan yang berlembaga dan perkawinannya melalui 

pembuluh). Embrio tumbuhan biji berkutub dua (bipolar) yang satu tumbuh terus 

membentuk batang dan daun, sedang kutub yang lain membentuk akar. Tumbuhan 

biji merupakan satu divisi, yang dibedakan menjadi dua sub devisi, yaitu : 

Gymnospermae (Tumbuhan berbiji terbuka) dan Angiospermae (tumbuhan berbiji 

tertutup). 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

1) Tumbuhan Biji Terbuka (Gymnospermae) 

Subdivisi ini meliputi tumbuhan yang berupa semak-semak atau pohon-pohon 

yang batangnya keras, berkayu. Akar-akarnya kebanyakan tersusun dalam sistim 

akar tunggang, sedang batangnya bercabang-cabang. Daun-daunnya kebanyakan, 

kaku, sempit, jarang mempunyai daun yang pipih dan lebar. Bunga yang 

sesungguhnya belum terdapat. Bakal biji terdapat pada badan-badan serupa 

makrosporofil pada paku heterospor dan disini disebut daun buah, seperti tampak 

jelas pada pakis haji (Cycas rumphii). Serbukari terdapat pada badan-badan lain yang 

dapat disamakan dengan mikrosporofil pada paku. Jadi tumbuhan biji terbuka dapat 

disejajarkan dengan paku yang heterospor. 

Pada tumbuhan ini daun-daun buah dan daun-daun yang menghasilkan serbuk 

sari kebanyakan terpisah-pisah atau masing-masing terkumpul dalam badan-badan 

yang berbentuk kerucut yang disebut strobilus. Strobilus yang tersusun atas daun-

daun buah disebut strobilus betina, sedang yang tersusun atas badan-badan penghasil 

serbuk sari disebut strobilus jantan, seperti dapat kita lihat pada gambar 15 berikut 

ini. Adanya satu jenis pembuluh kayu saja dan letaknya yang beraturan, 

menyebabkan kayu pohon Tumbuhan Biji Terbuka yang berbentuk pipih dan lebar 

mempunyai susunan yang serupa dengan daun tumbuhan biji pada umumnya. 

Penampang lintang daun berbentuk jarum setengah lingkaran. Struktur daun yang 

demikian itu, dan adanya lapisan kulit mati yang tebal pada batangnya, 

memungkinkan konifer dapat hidup baik di daerah-daerah dengan iklim dingin tanpa 

menggugurkan daun-daunnya, sehingga tampak hijau sepanjang tahun.  
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Gambar 14. a. Tumbuhan berbiji terbuka  b.Strobilus betina    
c. Strobilus jantan  

 
Sumber : http://id.images.search.yahoo.com/search/images 

 
Daur hidup Tumbuhan Biji Terbuka menunjukkan persamaan dengan 

tumbuhan paku heterospor, dan dapat digambarkan pada skema gambar 13. 

Tumbuhan biji terbuka yang ditaksir tinggal hanya meliputi 600 spesies. 

Spesies-spesies yang sekarang masih ada, mempunyai manfaat besar bagi kehidupan 

manusia. Bermacam-macam Tumbuhan Biji Terbuka merupakan penghasil bahan-

bahan yang penting untuk tumbuhan (Taxodium, Thuja, Podocarpus, Agathis), untuk 

industri kertas dan korek api (Pinus dan Agathis), untuk obat-obatan (Pinus, 

Ephedra, Juniperus sp), makanan (Gnetum gnemon); Selain dari itu banyak pula 

ditanam sebagai pohon perhiasan (Araucaria, Thuja, Cupressus). 
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Serbuk sari (mikrospora)   makrospora (dalam bakal biji) 

 

Buluh serbuk sari (mikro Protalium) arkegonium (dalam bakal biji) 
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Zigot 
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Tumbuhan biji terbuka 

 

         Mikrosporofil    makrosporofil (daun buah) 

 

Gambar 15. Daur hidup Gymnospermae 
Sumber: Biologi 1 Erlangga 

 

2) Tumbuhan Berbiji Tertutup (Angiospermae) 

Golongan tumbuhan ini dianggap sebagai golongan tumbuhan dengan tingkat 

perkembangan yang tertinggi dan antara lain ditandai oleh ciri-ciri berikut: ada bunga 

yang sesungguhnya (menurut pengertian sehari-hari); adanya daun-daun yang pipih, 

lebar, dengan susunan tulang-tulang yang beraneka ragam; bakal biji atau biji tidak 

tampak, karena terbungkus dalam suatu badan yang berasal dari daun buah, yaitu 

putik; oleh sebab itu tumbuhan ini disebut tumbuhan  biji  tertutup; selisih waktu 

yang relatip pendek antara penyerbukandan pembuahan; adanya pembuahan ganda. 
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Tabel 3.  Perbedaan Dikotil dan Monokotil 

Dikotil  Monokotil 

Akar-akar terusun dalam sistim 

akar tunggang.  

Batang maupun akar mempunyai 

kambium, hingga dapat tumbuh 

membesar.  

Daun-daun dengan susunan 

tulang-tulang yang menyirip atau 

menjari. 

 Jumlah bagian-bagian bunga 

jarang sekali 3, biasanya 4, 5 atau 

kelipatannya.  

Biji yang berkecambah, berbelah 

2 memperlihatkan dua daun 

lembaga.  

Ujung akar lembaga maupun 

pucuk tidak diselubungi suatu 

sarung pelindung. 

 Akar-akar tersusun dalam sistim 

akar serabut. 

Akar dan batang tidak berkambium, 

jadi tidak tumbuh membesar.  

 

Daun-daun dengan susunan tulang-

tulang yang sejajar atau melengkung.  

 

Jumlah bagian-bagian bunganya 

biasanya 3 atau kelipatannya.  

 

Biji yang bercambah tetap utuh tidak 

membelah. 

 

Ujung akar lembaga maupun pucuk 

lembaga di lindungi oleh suatu 

sarung, yang masing-msing disebut : 

koleoriza dan koleoptil. 

 

 

Tumbuhan Biji Tertutup meliputi tumbuhan-tumbuhan dari yang kecil merayap 

di tanah, semak-semak dan perdu hingga pohon-pohon yang besar menjulang di atas 

tanah. Lazimnya golongan ini dibagi dalam 2 klas, yaitu : Tumbuhan Dikotil 

(Dicotyledonae atau Dicotylae) Tumbuhan Monokotil (Monocoty-ledoneae atau  

Monocotylae) Kedua klas ini terdapat perbedaan-perbedaan seperti tabel 3 diatas. 
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     Serbuk sari    sel calon kantung lembaga 

 

   Buluh serbuk sari   kantung lembaga 

 

a) inti sperma-1    a) sel telur 

b) inti sperma-2    b) inti kandung lembaga sekunder 

 

zigot + b) bakal endosperm 

embrio + b) endosperm 

 

Tumbuhan Biji Tertutup 

 

Bunga 

               Benang sari       putik 

 

             Kepala sari     Bakal biji 

 

Gambar 16. Skema Daur hidup  Angiospermae 
Sumber:Biologi 1Erlangga 

 
Tumbuhan berbiji tertutup merupakan golongan tumbuhan yang mempunyai tingkat 

perkembangan tertinggi dan dominan diseluruh permukaan bumi.  

Pembiakannya berlangsung secara generatip dengan biji dan vegetatip secara  

alami maupun secara buatan dengan bermacam-macam cara. Mengenai penyerbukan 

dan pembuahan sampai terbentuknya biji akan dibicarakan secara mendalam. Daur 

kehidupan tumbuhan ini hampir serupa dengan daur kehidupan Tumbuhan Biji 

Terbuka dengan sedikit variasi, Perhatikan gambar 16 diatas. 
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Tumbuhan berbiji tertutup ini besar sekali manfaatnya sebagai sumber 

bermacam-macam bahan yang diperlukan manusia. Bahan-bahan tersebut ada yang 

diambil langsung dari tumbuhan yang masih hidup liar, tetapi ada pula dari 

tumbuhan yang kemudian didomestikasikan sebagai tumbuhan budidaya. Contoh-

contoh berikut sekedar memberikan gambaran jenis bahan-bahan kebutuhan manusia 

yang dapat diperoleh dari tumbuhan berbiji tertutup. 

Sumber Karbohidrat : Oryza sativa (padi), Zea mays (jagung), Triticum 

sativum (gandum), Solanum tuberosum (kentang), 

Manihot Utilissima (ketera pohon), Saccharum 

afficinarum (temu), Beta saccharifera (bit gula) dan 

lain-lain. 

Sumber Protein : Glycine max (kedele), Phaseolus radiatus (kacang 

hijau), dan kacang-kacangan lainnya. 

Sumber Lemak : Cocos nucifera (kelapa), Elaeis guineensis (kelapa 

sawit), Arachis hypogaea (kacang tanah) 

Vitamin dan mineral 

dari sayur-sayuran 

: Brassica oleracea (kubis), Solanum lycopersicum 

(tomat), Phaseolus vulgaris (buncis)  

Dari buah-buahan : Carica papaya (papaya), Mangifera indica (mangga), 

Psidium dan Eugenia sp (jambu biji) 

Bahan sandang : Gossypium sp (kapas), Boehmeria sp (rami) dan lain-

lain. 

Bahan-bahan 

kenikmatan 

: Caffea sp (kopi), Camellia sp (the), Theobroma cacao 

(coklat), Nicotiana tabacum (tembakau), dan lain-lain. 
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Bahan-bahan Obat-

obatan 

: Chinchona sp (kina), Melaleuca dan Eucalyptus 

(minyak kayu putih), Zingiber sp (jae, lempuyang)  

Bahan Bangunan : Tectona grandis (jati), Dalbergia latifolia (sana 

keling), Swetenia mahagoni (mahoni), Shorea sp 

(meranti), Albizzia sp (jeunjing) dan lain-lain. 

 

B.   Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Taranggono (2004) menyimpulkan bahwa 

ada pengaruh yang nyata antara metode pembelajaran inkuiri dan demonstrasi pada 

pelajaran fisika dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Perbedaan ini tampak 

pada nilai prestasi belajar fisika materi dasar dinamika gerak lurus , kelompok siswa 

yang diberi metode inkuiri mendapat nilai rata-rata 8,02 lebih tinggi dari kelompok 

yang diberi metode demonstrasi dengan rata-rata nilai 7,16 Perbedaan penelitian 

tersebut diatas dengan penelitian ini adalah pada penelitian Agus Taranggono 

membandingkan anatar metode inkuiri dengan demontrasi sedangkan dalam 

penelitian ini membandingkan inkuiri terbimbing dan bebas termodifikasi, yang 

mana perbedaannya terletak pada kadar bimbingan guru. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anik (2007) dalam penelitiannya berjudul 

Implementasi metode pembelajaran inkuiri terbimbing (guided inquiry) dan metode 

pembelajaran inkuiri bebas termodifikasi (modified free inquiry) terhadap prestasi 

belajar biologi ditinjau dari kemampuan awal siswa menyimpulkan bahwa ada 

pengaruh nyata antara metode pembelajaran inkuiri terbimbing dan bebas 

termodifikasi terhadap prestasi belajar biologi. Perbedaan pengaruh yang nyata ini 

tampak pada nilai materi pokok ekosistem. Kelompok yang diberi metode inkuiri 
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terbimbing mendapat nilai rata-rata 60,66  lebih tinggi dari pada kelompok yang 

diberi metode inkuiri bebas termodifikasi dengan nilai rata-rata 54,83.  

Sedangkan penelitian ini dengan penelitian Anik Rufaida  sama-sama 

inkuirinya, perbedaannya penelitian Anik Rufaida ditinjau dari kemampuan awal, 

sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari  minat dan kreativitas. 

 

C.   Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian teori yang telah diterangkan dimuka, maka dapat disusun 

kerangka berpikir dalam penelitian ini bahwa pestasi belajar siswa dipengaruhi oleh 

model pembelajaran (pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing dan 

bebas termodifikasi) ditinjau dari minat dan kreativitas siswa. 

1. Pengaruh pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing dan bebas 

termodifikasi terhadap prestasi belajar siswa. 

Keberhasilan belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah cara 

penyajian pembelajaran. Dengan pemilihan cara penyajian materi yang tepat dapat 

tercipta suasana proses pembelajaran yang menarik , efektif dan efisien. Dalam 

penelitian ini model pembelalajaran yang diterapkan berbasis masalah melalui inkuiri 

terbimbing dan bebas termodifikasi. Pembelajaran cara ini diharapkan memberikan 

hasil yang lebih baik dan tidak membosankan dibanding dengan model pembelajaran 

konvensional yang hanya monoton. Model pembelajaran cara ini diharapkan 

memberi hasil yang diharapkan  (prestasi belajar tinggi/meningkat) ketika diterapkan 

dengan metode yang tepat dilihat dari segi materi pelajaran.  

Dalam penelitian ini metode inkuiri terbimbinglah yang lebih baik digunakan 

dalam pembelajaran dibanding dengan inkuiri bebas termodifikasi, karena inkuriri 
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terbimbing siswa dapat mengetahui sendiri masalah yang dihadapi dan bagaimana 

cara menyelesaikan masalahnya dalam bimbingan guru sehingga lebih terarah sajian 

materi yang dipelajarinya, sehingga dengan pengetahuan dan pengalaman yang 

dilakukan saat pembelajaran mampu menunjang prestasi belajar yang lebih baik 

dibandingkan dengan metode inkuiri bebas termodifikasi. Untuk pembelajaran 

plantae akan lebih baik jika menggunakan metode inkuri karena morfologi dan 

kharateristik plantae sangatlah beranekaragam, dengan inkuiri ini  siswa akan lebih 

mudah memahami, mengelompokan, melakukan identifikasi, menjelaskan 

kharakteristik plantae, bahkan lebih mudah menghafalkan karena berkesan dengan 

plantae yang dipelajarinya saat itu dalam koridor bimbingan guru. Namun jika 

pembelajaran ini bebas maka mungkin sekali hasil yang diperolehnyapun 

berpengaruh terhadap prestasi yang didapatkan. Untuk itu dalam mempelajari 

kompetensi dasar plantae sebaiknya guru menerapkan metode inkuiri terbimbing 

2. Pengaruh minat siswa terhadap prestasi belajar  

Dalam pelajaran biologi perlu suatu metode mengajar yang melibatkan siswa 

dalam menemukan, mengembangkan konsep. Jadi siswa tidak hanya menerima 

konsep tetapi juga mengetahui manfaat dan tujuan dari adanya konsep tersebut. Salah 

satu usaha yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah dengan melibatkan minat siswa 

yang dikategorikan sebagai kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2, kelas 

eksperimen 1 dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri 

terbimbing dan kelas eksperimen 2 dengan inkuiri bebas termodifikasi. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa adanya minat belajar siswa dari kelas eksperimen 

dan kelas kontrol yang menggunakan metode inkuiri terbimbing dan bebas 

termodifikasi diharapkan dapat diketahui tingkatannya. Kedua metode tersebut jika 
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diterapkan dalam kondisi yang sama dapat menimbulkan pengaruh yang berbeda. 

Diharapkan metode inkuiri terbimbing  akan memberikan hasil yang lebih baik. 

Minat tinggi akan didominasi oleh kelas eksperimen 1 karena mendapat bimbingan 

guru sehingga lebih terkendali dalam proses pembelajarannya. Dilihat dari rerata 

hasil belajarnya siswa yang minatnya belajarnya tinggi dan minatnya rendah dalam 

penelitian ini akan didapat bahwa siswa yang minatnya tinggi memberikan pengaruh 

yang lebih baik dibanding dengan siswa yang minat rendah terhadap prestasi 

belajarnya. Sehingga siswa yang minatnya tinggi akan mendapat prestasi belajar 

yang lebih tinggi dari pada siswa yang minat belajarnya rendah. Untuk mempelajari 

keanekaragaman plantae diperlukan kesabaran dan ketelitian yang tinggi agar tidak 

terjadi kekeliruan dalam mengklasifikasikan obyek yang sedang dipelajarinya, 

karena setiap tumbuhan memiliki ciri spesifik. Minat siswa dalam hal ini sangat 

berpengaruh, siswa yang memiliki minat tinggi akan lebih tertantang untuk 

mengetahui ciri spesifik tumbuhan yang sedang dipelajarinya lebih dalam, 

sebaliknya siswa yang tidak berminat, mereka tidak bersemangat apa lagi obyek 

yang dipelajari tidak sesuai dengan keinginannya, dengan demikian bimbingan guru 

dalam mempelajari kompetensi dasar plantae masih sangat diperlukan untuk 

mendapatkan prestasi yang lebih baik ddngan memperhatiksan minat siswa. 

3. Pengaruh kreativitas siswa terhadap prestasi belajar  

Selain minat, kreativitas siswa juga mempunyai pengaruh terhadap prestasi 

belajar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kreativitas siswa dari kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 yang menggunakan metode inkuiri terbimbing 

dan bebas termodifikasi diharapkan dapat diketahui bedanya. Kedua metode tersebut 

jika diterapkan dalam kondisi yang sama dapat menimbulkan pengaruh yang 
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berbeda. Diharapkan metode inkuiri terbimbing  akan memberikan hasil yang lebih 

baik. Kreativitas tinggi akan didominasi oleh kelas eksperimen 1 karena mendapat 

bimbingan guru sehingga lebih terarah dalam proses pembelajarannya. Dilihat dari 

rerata hasil belajarnya siswa yang kreativitasnya tinggi dan kreativitasnya rendah 

dalam penelitian ini akan didapat bahwa siswa yang kreativitasnya tinggi 

memberikan pengaruh yang lebih baik dibanding dengan siswa yang kreativitasnya 

rendah terhadap prestasi belajarnya. Sehingga siswa yang kreativitasnya tinggi akan 

mendapat prestasi belajar yang lebih tinggi dari pada siswa yang kreativitasnya 

rendah. Kreativitas siswa juga diduga berpengaruh terhadap capaian belajar yang 

diperolehnya. Tumbuhan yang terdapat dialam ini sangatlah beranekaragam, untuk 

mempelajari keanekaragaman tumbuhan ini perlu kiranya keaktifan dan kreativitas 

siswa sebagai faktor endogen yang dimilikinya. Dengan metode inkuiri ini kreativitas 

siswa diharapkan juga akan berkembang dengan sendirinya sehingga siswa akan 

dapat menyiapkan peralatan apa, bahan apa yang diperlukan, dimana mereka harus 

menemukan jenis tumbuhan yang dimaksudkan, kedalam kelompok mana tumbuhan 

diklasifikasikan serta bagaimana cara penyelesaiannya untuk mendapatkan 

kesimpulan. Kreativitas yang tinggi diduga akan meningkat perolehan hasil belajar 

dan sebaliknya kreativitas tidak berkembang akan berpengaruh juga terhadap prestasi 

belajar yang diperoleh siswa. 

4. Interaksi pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing dan bebas 

termodifikasi dengan minat terhadap prestasi belajar. 

Pendekatan berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing dan bebas 

termodifikasi ditinjau dari minat siwa pada dasarnya menitik beratkan pada keaktifan 

siswa dan guru dalam proses belajar mengajar dan kemampuan siswa dalam 
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beraktivitas. Agar siswa menguasai konsep-konsep biologi dengan baik maka 

diperlukan strategi belajar yang tepat, baik pendekatan maupun metode yang 

digunakan. Siswa yang mempunyai minat tinggi maka siswa tersebut mudah dalam 

proses pembelajarannya. Tingkat minat tiap-tiap individu berbeda. Jadi apabila 

tingkat minatnya tinggi maka prestasi belajarnya juga tinggi dan apabila minatnya 

rendah maka prestasi belajar siswa juga rendah. Dengan demikian dapat diduga 

bahwa terdapat interaksi antara tingkat minat siswa dengan pembelajaran berbasis 

masalah melalui inkuiri terbimbing dan bebas termodifikasi terhadap prestasi belajar. 

5. Interaksi pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing dan 

bebas termodifikasi dengan kreativitas siswa 

Pendekatan berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing dan bebas 

termodifikasi ditinjau dari kreatifitas siwa pada dasarnya menitik beratkan pada 

keaktifan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar dan kemampuan siswa 

dalam berfikir kreatif. Agar siswa menguasai konsep-konsep biologi dengan baik 

maka diperlukan strategi belajar yang tepat, baik pendekatan maupun metode yang 

digunakan. Siswa yang mempunyai kemampuan berfikir kreatif maka siswa tersebut 

mudah dalam proses pembelajarannya, Tingkat kreativitas tiap-tiap individu berbeda. 

Jadi apabila tingkat kreativitasnya tinggi maka prestasi belajarnya juga tinggi dan 

apabila kreativitasnya rendah maka prestasi belajar siswa juga rendah. Dengan 

demikian dapat diduga bahwa terdapat interaksi antara tingkat kreativitas siswa 

dengan pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing dan bebas 

termodifikasi 
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6. Interaksi antara minat dengan kreativitas siswa 

Dari penjelasan poin 4 dan 5 dapat diidentifikasikan bahwa terdapat interaksi 

antara minat dengan kreativitas terhadap prestasi belajar. Siswa yang minat dan 

kreativitasnya tingggi akan lebih mudah dalam proses pembelajaran dibandingkan 

siswa yang minat dan kreativitasnya rendah  

7. Interaksi pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing dan bebas 

termodifikasi, minat dan kreativitas siswa 

Dengan demikian sementara dapat disimpulkan bahwa terdapat interaksi  

pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing dan bebas termodifikasi, 

minat dan kreativitas terhadap prestasi belajar siswa adalah sebagai berikut; Pada 

pembelajaran berbasis masalah melalui inkuri terbimbing dan bebas termodifikasi 

akan diperoleh presatasi tertinggi oleh kelompok siswa yang minat dan 

kreativitasnya tinggi dan sebaliknya akan diperoleh prestasi rendah jika kelompok 

siswa minat dan kreativitas  juga rendah. Secara skematis kerangka penelitian dapat 

ditunjukkan seperti Skema gambar 17  : 
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Gambar 17. Skema hubungan antar variabel 

 

D.  Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing dan 

bebas termodifikasi terhadap prestasi belajar siswa.  

2. Ada pengaruh minat siswa terhadap prestasi belajar biologi pada kompetensi 

dasar Plantae. 

3. Ada pengaruh kreativitas siswa terhadap prestasi belajar biologi pada 

kompetensi dasar Plantae 

Kelas 
eksperime

Minat  

Prestasi Belajar 
Siswa 

Minat   

Rendah 

Tinggi 

Tinggi 

Rendah 
Pembelajaran 

berbasis masalah 
melalui  Inkuiri 
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termodifikasi 
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4. Ada interaksi antara pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing 

dan bebas termodifikasi dengan minat siswa 

5. Ada interaksi antara pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing 

dan bebas termodifikasi dengan kreativitas siswa 

6. Ada interaksi antara minat  dengan kreativitas siswa 

7. Ada interaksi antara pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing 

dan bebas termodifikasi, minat dan kreativitas siswa 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di  Sekolah Menengah Atas, yaitu SMA Negeri 1 

Wonosari – Klaten pada semester genap (dua) tahun pelajaran 2008/2009 pada 

kompetensi dasar Plantae. 

Tabel 4.  Jadwal Penyusunan Tesis 

No Kegiatan Bulan 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Penyusunan proposal 

2 Seminar proposal 

3 Pembimbingan Bab I dan II 

4 Penyusunan instrumen 

5 Uji coba instrumen 

6 Analisis hasil uji coba 

7 Pelaksanaan Penelitian 

8 

Pembimbingan Bab III dan 

Pengolahan data 

9 Penulisan laporan Bab IV, V 

10 Ujian tesis 

 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah siswa kelas X   SMA  

Negeri 1 Wonosari – Klaten pada semester genap ( dua) tahun pelajaran 2008/2009. 
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2. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam  penelitian yang akan dilakukan ini sampel penelitian ditentukan 

dengan menggunakan teknik cluster random sampling melalui undian kelas.  Dalam 

menentukan anggota sampel dilakukan secara random atau acak. Setiap anggota 

dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel  

penelitian. 

 

C. Metode Penelitian  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen dengan mengambil dua kelompok sampel secara acak, normal dan 

homogen. Kedua kelompok ini diberi perlakuan yang berbeda dalam proses 

pembelajaran. Kelompok satu diterapkan pembelajaran berbasis masalah melalui 

inkuiri terbimbing dan kelompok kedua dengan penerapan pembelajaran berbasis 

masalah melalui inkuiri bebas termodifikasi. Materi  pelajaran yang dilakukan pada 

kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 adalah sama, yaitu pada materi pokok 

Plantae. Masing-masing kelompok ditinjau dari minat dan kreativitas  tinggi dan 

rendah pengaruhnya terhadap prestasi belajar biologi  

 

D. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan desain faktorial  

2 x 2x 2. Adapun rancangan penelitiannya dapat ditunjukkan seperti yang tercantum 

pada tabel 5  berikut ini. 
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Tabel 5.  Desain Faktorial 

  
Pembelajaran berbasis masalah  

(A) 
 

Inkuiri terbimbing 

( A 1 ) 

Inkuiri bebas 
termodifikasi 

( A 2 ) 

Minat 
( B ) 

Tinggi 
( B 1 ) 

Rendah 
( B 2 ) 

Tinggi 
( B 1 ) 

Rendah 
( B 2 ) 

 
Kreativitas 

( C) 

Tinggi 
( C 1 ) 

A 1 B 1 C 1 A 1B 2 C 1 A 2B 1 C 1 A 2B 2 C 1 

Rendah 
( C 2 ) 

A 1 B 1 C 2 A 1B 2 C 2 A 2B 1 C 2 A 2B 2 C 2 

 
Keterangan: 

A1  =  Pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing 

A2  =  Pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri bebas  

                termodifikasi 

B1  =  Minat siswa tinggi 

B2  =  Minat siswa rendah 

C1 =  Kreativitas tinggi 

C 2 =  Kreativitas rendah 

 

A 1 B 1 C 1 = Kelompok siswa yang diberi pembelajaran berbasis masalah melalui  

inkuiri terbimbing yang mempunyai minat tinggi dan kreativitas tinggi 

A 1B 2 C 1 = Kelompok siswa yang diberi pembelajaran berbasis masalah melalui  

inkuiri terbimbing yang mempunyai minat rendah dan kreativitas 

tinggi 
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A 2B 1 C 1 = Kelompok siswa yang diberi pembelajaran berbasis masalah melalui  

inkuiri bebas termodifikasi yang mempunyai minat tinggi dan 

kreativitas tinggi 

A 2B 2 C 1 = Kelompok siswa yang diberi pembelajaran berbasis masalah melalui  

inkuiri bebas termodifikasi yang mempunyai minat rendah dan 

kreativitas tinggi 

A 1 B 1 C 2 = Kelompok siswa yang diberi pembelajaran berbasis masalah melalui  

inkuiri terbimbing yang mempunyai minat tinggi dan kreativitas 

rendah 

A 1B 2 C 2 = Kelompok siswa yang diberi pembelajaran berbasis masalah melalui  

inkuiri terbimbing yang mempunyai minat rendah dan kreativitas 

rendah 

A 2B 1 C 2 = Kelompok siswa yang diberi pembelajaran berbasis masalah melalui  

inkuiri bebas termodifikasi yang mempunyai minat tinggi dan 

kreativitas rendah 

A 2B 2 C 2 = Kelompok siswa yang diberi pembelajaran berbasis masalah melalui  

inkuiri bebas termodifikasi yang mempunyai minat rendah dan 

kreativitas rendah 

 

E. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas 

Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah Pembelajaran berbasis masalah, 

yang dibedakan menjadi dua yaitu Pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri 

terbimbing  dan Pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri bebas termodifikasi. 
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Pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri ini menitikberatkan pada peran aktif 

siswa baik secara fisik maupun mental dalam prosesnya. Pada model pembelajaran 

ini pelaksanaan penyelidikan dilakukan oleh siswa dengan melalui lima sintaks 

inkuiri. Fase tersebut meliputi : (a) Fase berhadapan dengan masalah; (b) Fase 

pengumpulan dan pengujian; (c) Fase pengumpulan data dalam eksperimen ; (d) Fase 

formulasi penjelasan; dan (e) Fase analisis inkuiri. 

 

2. Variabel moderator/atribut 1 

Variabel moderator/atribut dalam penelitian ini adalah minat siswa, yang 

dikategorikan minat tinggi dan rendah. Variabel minat belajar siswa merupakan 

variabel eksperimenn 1 serta variabel atribut yang keberadaannya  tidak 

dimanipulasikan tetapi turut diteliti untuk diketahui pengaruhnya terhadap variabel 

terikat. Minat adalah kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap 

sesuatu. Minat diambil dari angket dengan metode kuesioner 

 

3. Variabel moderator/atribut 2 

Variabel moderator/atribut 2 dalam penelitian ini adalah kreativitas, yang 

dikategorikan minat tinggi dan rendah. Variabel kreativitas siswa merupakan 

variabel eksperimen 2 serta variabel atribut yang keberadaannya  tidak 

dimanipulasikan tetapi turut diteliti untuk diketahui pengaruhnya terhadap variabel 

terikat. Kreativitas adalah proses yang dilakukan oleh seseorang, yang menyebabkan 

ia menciptakan sesuatu yang baru baginya. Kreativitas diambil dengan tes  
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4. Variabel terikat 

 Variabel terikat   pada   penelitian ini   adalah prestasi belajar biologi. Prestasi 

adalah hasil yang dicapai setelah proses pembelajaran, indikatornya adalah 

 nilai tes yang diberikan pada akhir pembelajaran pada kompetensi dasar Plantae 

yang dilakukan pada siswa kelas X  SMA Negeri 1 Wonosari-Klaten 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner sebagai prasarat 

untuk mengetahui tingkatan tinggi rendahnya minat, tes kreativitas siswa dan tes 

materi kompetensi dasar Plantae. 

 

G. Instrumen Penelitian  

Instrumen dalam pembelajaran ini meliputi: 1) perangkat pembelajaran 

berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) baik pembelajaran berbasis masalah 

melalui inkuiri terbimbing maupun pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri 

bebas termodifikasi, 2) Silabus, 3) Lembar kerja siswa (LKS) 4) Instrumen 

penelitian/pengambilan data dengan tes untuk mendapatkan informasi tentang 

prestasi siswa kelas X SMA Negeri 1 Wonosari-Klaten setelah mengikuti 

pembelajaran biologi, disamping  itu juga observasi aktivitas dan perilaku selama 

mengikuti pembelajaran biologi, untuk mengetahui minat dengan penyebaran angket 

kuisner dan tes kemampuan verbal untuk kreativitas. Pengumpulan data dengan 

angket dan tes untuk mendapatkan informasi tentang minat dan kreativitas belajar 

siswa dalam mengikuti pembelajaran biologi yang dilakukan sebelum pembelajaran 

biologi.  
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H. Uji Coba Instrumen 

1. Uji Validitas 

Berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

 suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.  Uji coba instrumen dimaksudkan 

untuk mengetahui validitas item dari instrumen penelitian. Suatu  item dikatakan 

valid apabila ada dukungan yang besar terhadap skor total dengan kata lain terdapat 

kesejajaran atara skor item dan skor total 

Rumus validitas butir/item yang digunakan adalah rumus korelasi product 

moment dan dirumuskan: 

 

  
     2222  

 





YYNXXN

YXXYN
rxy

 

 

Dengan keterangan: 

rxy =  Koefisien validitas 

N  =  Jumlah responden 

X        =  Skor butir  

Y        =  Skor total 

Σ XY  =  Jumlah butir dikalikan skor total  

Σ X =  Jumlah total butir 

Σ Y      = Jumlah skor total  

Keputusan uji: 

1. Jika rxy > r tabel maka butir soal valid 

2. Jika rxy < r tabel, maka butir soal invalid/tidak valid  
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Klasifikasi validitas soal dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 6.  Interpretasi Validitas Soal 

Koefisien Korelasi Interpretasi 

0,91-1,00 Sangat tinggi 

0,71-0,90 Tinggi 

0,41-0,70 Cukup 

0,21-0,40 Rendah 

Negatif-0,20 Sangat rendah 

 

Setelah diperoleh harga rxy kemudian dikonsultasikan dengan harga kritik r 

product moment. Apabila rxy  r kritik maka item tersebut dikatakan valid. 

  Hasil uji validitas angket dan soal tes prestasi belajar adalah sebagai 

berikut: 

a. Hasil uji validitas angket minat 

  Dari hasil uji validitas diperoleh hasil bahwa untuk angket minat terdapat 

item/butir soal yang tidak valid. Dari hasil angket minat 34 pertanyaan terdapat 

item soal yang tidak valid 6, yaitu nomor 11, 14, 15, 24, 27, 29. Soal angket 

minat yang digunakan 30 sehingga memperbaiki satu pertanyaan yaitu nomor. 

b. Hasil uji validitas soal tes prestasi 

  Sedangkan hasil uji validitas terhadap tes prestasi belajar sejumlah 40 soal 

terdapat soal yang valid 31 soal dan tidak valid 9 yaitu nomor 8, 11, 12, 23, 25, 

27, 30, 32, 37. Keputusan diambil 30 butir soal dengan membuang satu soal yaitu 

nomor 20 dengan alasan karena terlalu mudah 
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2. Uji Reliabilitas 

  Reliabilitas menunjukkan tingkat keajekan (keterandalan) soal. Rumus 

reliabilitas yang digunakan adalah rumus Alpha untuk variabel minat, kreativitas 

dan rumus KR-20 untuk variabel prestasi belajar biologi yang dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

Rumus Alpha; 















 

2
1

2
1

11 1
1 


k

kr  

Keterangan: 

R11 = koefisien reliabilitas alpha 

k = banyaknya butir soal 

σ2 = varians butir 

σt
2 = varians total 

 

Rumus Reliabilitas KR-20:  

r11  = 






 








 S
pq - S

1-n
n

2

2

  

Keterangan: 

R11 = koefisien reliabilitas KR-20 

n  = banyaknya butir soal 

p    = proporsi jumlah siswa yang menjawab benar 

q    = proporsi jumlah siswa yang menjawab salah 

S2 = standar deviasi 
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jika r hitung  > r tabel, maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. 

Interpretasi r11 dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 7. Interpretasi Nilai r11 

Koefisien r11 Interpretasi 

0,91-1,00 Sangat tinggi 

0,71-0,90 Tinggi 

0,41 -0,70 Cukup 

0,21 -0,40 Rendah 

Negatif-0,20 Sangat rendah 

(Masidjo, 1995: 244) 

Dari hasil uji reliabilitas terhadap item soal minat dan tes prestasi diketahui 

bahwa untuk soal minat indek reliabilitasnya 0,892, sedangkan indek reliabilitas 

tes prestasi yaitu 0,882. Hal ini berarti kedua instrumen tersebut item tesnya 

memiliki reliabilitas yang tinggi. Data hasil uji reliabilitas selanjutnya dapat 

dilihat pada lampiran 24. 

 

3. Tingkat Kesukaran Soal 

  Tingkat kesukaran soal dapat ditunjukkan dengan indeks  

kesukaran, yaitu menunjukkan sukar mudahnya suatu soal, yang harganya dapat 

dicari dengan rumus sebagai berikut: 

imalNxskormaks
BIK   

Keterangan: 

IK  =  Indeks kesukaran soal 

B  =  Jumlah jawaban yang diperoleh siswa dari  suatu item. 
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N  =  Kelompok siswa 

Skor maksimal =  Besarnya skor yang dituntut oleh suatu jawaban  

                             benar dari suatu item. 

N x Skor maksimal = Jumlah jawaban benar yang seharusnya diperoleh siswa dari 

suatu item. 

Interpretasi indeks kesukaran soal ditampilkan dalam Tabel 8.  

Tabel 8. Interpretasi Indeks Kesukaran Soal  

Nilai IK Interpretasi 

0,81-1,00 Sangat mudah 

0;61 -0,80 Mudah 

0,41-0,60 Sedang/cukup 

0,21 -0,40 Sukar 

0,00-0,20 Sangat sukar 

(Masidjo, 1995: 191-192). 

Berdasarkan hasil uji indeks kesukaran item tes prestasi diketahui bahwa item tes 

memiliki taraf kesukaran sedang dan mudah. Item tes yang memiliki taraf 

kesukaran sedang ada 35 dan yang memiliki taraf kesukaran mudah ada 5. Data 

hasil uji indek kesukaran selanjutnya dapat dilihat pada lampiran 24. 

 

4. Uji Daya Beda Soal  

Daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

siswa dari kelas atas dengan siswa dari kelas bawah. Angka yang menunjukkan 

besarnya daya pembeda soal disebut indeks diskriminasi. 
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Rumus yang digunakan adalah: 

 

malxSkormaksiNKAatauNKB
KBKAID 

         

          

Keterangan: 

ID  = Indeks Diskriminasi . 

KA = Jumlah jawaban yang diperoleh siswa dari kelompok atas 

KB = Jumlah jawaban yang diperoleh siswa dari kelompok bawah 

 Interpretasi indeks kesukaran soal ditampilkan dalam Tabel 9. 

Tabel 9. Interpretasi Daya Beda Soal (D) 

Nilai ID Interpretasi 

0,80- 1,00 Sangat membedakan 

0,60-0,79 Lebih membedakan 

0,40-0,59 Cukup membedakan 

0,20-0,39 

I 

Kurang membedakan 

negatif -0,19 Sangat kurang membedakan 

membedakan (Masidjo, 1995: 198-201). 

Berdasarkan hasil uji daya pembeda item tes prestasi diketahui bahwa item tes 

prestasi mempunyai kriteria daya pembeda kategori baik sekali ada 31, kategori 

baik ada 8, kategori cukup ada 1. Keputusan dari 40 soal diambil 30 soal. Data 

dari hasil uji daya pembeda soal selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 24. 
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A. Teknik Analisis Data  

          Analisis data merupakan proses mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil tes dan catatan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan kepada orang lain. Untuk 

meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan sampai tahap mencari 

makna. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dua tahap, yaitu tahap 

pengujian persyaratan analisis dan pengujian hipotesis. 

 

1. Uji Persyaratan Analisis 

a. Uji Normalitas 

          Untuk analisis data pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan 

analisis varian. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 

persyaratan digunakan anava, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas data prestasi 

minat, dan kreativitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel 

yang didapat berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pada 

penelitian ini uji normalitas menggunakan Minitab-15. Langkah-langkah  

1) Menentukan hipotesis 

Ho :  sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 :  sampel  berasal dari populasi yang berdistribusi normal  

2) Keputusan Uji :  

H0 ditolak jika p volue < 0,05 atau tidak ditolak jika p volue > 0,05 
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b. Uji Homogenitas Variansi    

        Uji homogenitas variansi ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel 

berasal dari populasi yang mempunyai variansi yang sama atau tidak. Uji 

homogenitas akan menggunakan Minitab-15 yaitu tes of equal variance. Adapun 

prosedur pengujian adalah sebagai berikut :    

1). Menentukan Hipotesis 

Ho : Tidak semua  variansi yang sama (tidak homogen) 

H1 :  Semua variansi sama (homogen) 

2) Keputusan Uji  

H0 ditolak jika p volue < 0,05 atau tidak ditolak jika p volue > 0,05 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Anava 

         Dalam penelitian ini untuk menganalisis data digunakan analisis variansi tiga 

jalan dengan sel tidak sama. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menguji 

signifikansi efek  variabel bebas terhadap variabel terikat dan interaksi variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Adapun prosedur pengujian adalah sebagai berikut :    

 a. Menentukan Hipotesis 

1).  H0A:  Tidak ada  pengaruh pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri  

               terbimbing dan bebas termodifikasi terhadap  prestasi belajar biologi 

      H1A:  Ada  pengaruh   pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri  

               terbimbing dan bebas termodifikasi terhadap  prestasi belajar biologi  

2).  H0B:    Tidak ada pengaruh minat  terhadap prestasi belajar biologi 

      H1B:     Ada pengaruh minat terhadap prestasi belajar biologi 
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3).  H0C:    Tidak ada pengaruh kreativitas terhadap prestasi belajar biologi 

      H1C:     Ada pengaruh kreativitas terhadap prestasi belajar biologi  

4). H0AB:  Tidak ada interaksi antara pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri 

terbimbing dan bebas termodifikasi dengan minat terhadap prestasi 

belajar biologi  

      H1AB:  Ada interaksi antara pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri 

terbimbing dan bebas termodifikasi dengan kreativitas terhadap prestasi 

belajar biologi  

5). H0AC: Tidak ada interaksi antara pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri 

terbimbing dan bebas termodifikasi dengan minat terhadap prestasi 

belajar biologi 

H1AC:  Ada interaksi  antara pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri 

terbimbing dan bebas termodifikasi  dengan minat terhadap prestasi 

belajar biologi 

6). H0BC:   Tidak ada interaksi antara minat dengan kreativitas terhadap prestasi 

belajar biologi 

      H1BC:   Ada interaksi antara minat dengan kreativitas terhadap prestasi belajar 

biologi 

7). H0ABC: Tidak ada interaksi antara pembelajaran berbasis masalah melalui  

                 inkuiri terbimbing dan bebas termodifikasi, minat dan kreativitas  

                 terhadap prestasi belajar biologi 

    H1ABC:  Ada interaksi interaksi antara pembelajaran berbasis masalah melalui  

                 inkuiri terbimbing dan bebas termodifikasi, minat dan  kreativitas   

                 terhadap prestasi biologi  
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b.  Keputusan Uji :  

Keputusan uji hipotesis H0 ditolak jika p value < 0,05 atau tidak ditolak jika p value 

> 0,05. 

 

b. Uji Lanjut Anava 

Hasil  uji anava yang sinifikan kemudian diteruskan dengan uji lanjut anava 

berupa uji-t LSD ( Lest Significant Difference). Keputusan uji Ho ditolak jika 

nilai t hitung   t tabel dengan nilai p  ᾳ . 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Dari laporan hasil penelitian ini akan disajikan deskripsi data berdasarkan 

data setiap variabel yang telah terkumpul. Deskripsi data yang akan disajikan 

meliputi harga rata-rata (Mean), nilai tengah (Median), nilai yang sering muncul 

(Modus), simpangan baku (SD), distribusi frekuensi beserta histogram dari setiap 

variabel penelitian, dan pengkategorian dari variabel. Variabel dalam penelitian ini 

berturut-turut adalah pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing dan 

bebas termodifikasi, minat siswa, kreativitas siswa, dan prestasi belajar biologi pada 

kompetensi dasar Plantae. Deskripsi ini didasarkan pada hasil penyebaran angket 

kepada 80 orang siswa kelas X SMA Negeri 1 Wonosari Klaten tahun ajaran 

2008/2009 yang bertindak sebagai sampel. Data tersebut kemudian diskor dan 

ditabulasi untuk memudahkan perhitungan. 

 

1. Data Minat Siswa 

             Data minat siswa diperoleh melalui angket yang terdiri dari 30 item 

pertanyaan dengan empat alternatif jawaban. Jumlah skor maksimal yang dapat 

diperoleh adalah 120 dan jumlah skor minimal yang dapat diperoleh adalah 30. 

Berdasarkan tabulasi data yang diperoleh dari angket, didapatkan data-data sebagai 

berikut, skor tertinggi untuk minat siswa adalah 116 dan skor terendah 60,   mean 

atau rata-rata sebesar 88,65, median sebesar 88,452, modus sebesar 

 88,300 dan standar deviasi sebesar  13,240 
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Tabel 10.  Pengkategorian Data Minat Siswa 

No Kategori Minat Nilai Frekuensi % 

1 Tinggi Skor > 88,65 41 51,25 

2 Rendah Skor ≤ 88,65 39 48,75 

 

Selanjutnya data prestasi belajar yang diperoleh ditinjau dari minat siswa adalah 

ditunjukkan oleh tabel 11 berikut ini. 

Tabel 11.  Prestasi Belajar Siswa Ditinjau dari Kategori Minat Siswa 

 

 

2. Data Kreativitas Siswa 

 Data kreativitas siswa diperoleh melalui angket yang terdiri dari 26 item 

pertanyaan essai dengan skor maksimal 10. Berdasarkan tabulasi data yang diperoleh 

dari angket, didapatkan data-data sebagai berikut, skor tertinggi untuk kreativitas 

siswa adalah 114 dan skor terendah 58, mean atau rata-rata sebesar 87,013, median 

sebesar 87,761, modus sebesar 87,786 dan standar deviasi sebesar 11,558. Data 

kreativitas siswa kemudian dikategorikan berdasarkan nilai rata-rata (mean) dengan 

hasil sebagaimana dilihat pada Tabel 12. 

 

 

 

Prestasi Belajar

41 6,832 ,795 ,124 4,70 8,00
39 6,426 ,749 ,120 4,70 8,00
80 6,634 ,795 ,089 4,70 8,00

Tinggi
Rendah
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum
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Tabel 12.  Pengkategorian Data Kreativitas Siswa 

No Kategori Minat Nilai Frekuensi % 

1 Tinggi Skor > 87,013 37 46,25 

2 Rendah Skor ≤ 87,013 43 53,75 

 

Selanjutnya data prestasi belajar yang diperoleh ditinjau dari kreativitas siswa adalah 

ditunjukkan oleh tabel 13 sebagai berikut: 

Tabel 13.  Prestasi Belajar Siswa Ditinjau dari Kategori Kreativitas Siswa 

 

 

3. Data Prestasi Pembelajaran berbasis masalah dengan metode inkuiri 

terbimbing dan bebas termodifikasi 

Data prestasi belajar yang diperoleh ditinjau dari metode pembelajaran adalah 

ditunjukkan oleh tabel 14 sebagai berikut: 

Tabel 14.  Prestasi Belajar Siswa Ditinjau dari Metode Pembelajaran 

 

 

Prestasi Belajar

37 6,865 ,576 ,095 5,70 8,00
43 6,435 ,904 ,138 4,70 8,00
80 6,634 ,795 ,089 4,70 8,00

Tinggi
Rendah
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum

Prestasi Belajar

40 6,928 ,614 ,097 5,00 8,00
40 6,340 ,852 ,135 4,70 8,00
80 6,634 ,795 ,089 4,70 8,00

Inkuiri Terbimbing
Bebas Termodifikasi
Total

N Mean Std. DeviationStd. Error Minimum Maximum
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4. Distribusi frekuensi Data dan Histogram Prestasi Belajar Ditinjau dari Kelompok 

Minat, Kreativitas dan Metode Pembelajaran 

a. Prestasi Belajar Ditinjau dari Minat Siswa 

Tabel 15. Deskripsi Data Prestasi Belajar pada Siswa dengan Minat Tinggi 
 

Interval Frekuensi Frek. Relatif (%) Kelompok 

4,7 - 5,2 3 7,3  A 

5,3 - 5,8 3 7,3  B 

5,9 - 6,4 2 4,9  C 

6,5 - 7,0 18 43,9  D 

7,1 - 7,6 9 22,0  E 

7,7 - 8,0 6 14,6  F 

Jumlah 41 100,0  

 

Data tabel 15 tersebut dapat digambarkan dalam diagram batang pada gambar 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Histogram Data Prestasi Belajar Kelompok Siswa Minat Tinggi 
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Tabel  16. Deskripsi Data Prestasi Belajar pada Siswa dengan Minat Rendah 
 

Interval Frekuensi Frek. Relatif (%) Kelompok 

4,7 - 5,2 3 7,7  A 

5,3 - 5,8 4 10,3  B 

5,9 - 6,4 13 33,3  C 

6,5 - 7,0 14 35,9  D 

7,1 - 7,6 3 7,7  E 

7,7 - 8,0 2 5,1  F 

Jumlah 39 100,0  

 

Data tabel 16 tersebut dapat digambarkan dalam diagram batang pada gambar 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Histogram Data Prestasi Belajar Kelompok Siswa Minat Rendah 
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Siswa yang memiliki minat kategori tinggi memperoleh nilai rata-rata prestasi belajar 

sebesar 6,832, lebih tinggi daripada siswa yang berminat rendah (6,426). 

Perbandingan prestasi ditinjau dari minat tinggi dan rendah ditunjukkan gambar 20.  
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Gambar 20. Boxplot Perbandingan Prestasi Belajar Ditinjau Dari Minat Siswa 
 
b. Prestasi Belajar Ditinjau dari Kreativitas Siswa 

Tabel  17. Deskripsi Data Prestasi Belajar pada Siswa dengan Kreativitas Tinggi 
 

Interval Frekuensi Frek. Relatif (%) Kelompok 

5,7 - 6,0 5 13,5  A 

6,1 - 6,4 5 13,5  B 

6,5 - 6,8 6 16,2  C 

6,9 - 7,2 11 29,7  D 

7,3 - 7,6 5 13,5  E 

7,7 - 8,0 5 13,5  F 

Jumlah 37 100,0  

 

Data tabel 17 dapat digambarkan dalam diagram batang seperti gambar 21. 
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Gambar 21. Histogram Data Prestasi Belajar Kelompok Siswa dengan  

Kreativitas Tinggi 

Siswa yang memiliki kreativitas kategori tinggi memperoleh nilai rata-rata prestasi 

belajar sebesar 6,865, lebih tinggi dari pada siswa yang memiliki kreativitas rendah 

(6,435). Perbandingan prestasi ditinjau dari kreativitas tinggi dan rendah. 

Tabel  18. Deskripsi Data Prestasi Belajar pada Siswa dengan Kreativitas Rendah 
 

Interval Frekuensi Frek. Relatif (%) Kelompok 

4,7 - 5,2 6 14,0  A 

5,3 - 5,8 6 14,0  B 

5,9 - 6,4 6 14,0  C 

6,5 - 7,0 15 34,9  D 

7,1 - 7,6 7 16,3  E 

7,7 - 8,0 3 7,0  F 

Jumlah 43 100,0  
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Prestasi Belajar Kel Kreativitas Rendah
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Data tabel 18 tersebut dapat digambarkan dalam diagram batang pada gambar 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Histogram Data Prestasi Belajar Kelompok Siswa dengan  

Kreativitas Rendah 
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Gambar 23. Boxplot Perbandingan Prestasi Belajar Ditinjau dari Kreativitas Siswa  
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c. Prestasi Belajar Ditinjau dari Metode Pembelajaran berbasis masalah dengan 

metode inkuiri terbimbing 

Tabel 19. Deskripsi Data Prestasi Belajar pada Metode Pembelajaran Inkuiri 
Terbimbing 

 
Interval Frekuensi Frek. Relatif (%) Kelompok 

5,0 - 5,4 1 2,5  A 

5,5 - 5,9 2 5,0  B 

6,0 - 6,4 4 10,0  C 

6,5 - 6,9 6 15,0  D 

7,0 - 7,4 21 52,5  E 

7,5 - 8,0 6 15,0  F 

Jumlah 40 100,0  

Data tabel 19 tersebut dapat digambarkan dalam diagram batang pada gambar 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Histogram Data Prestasi Belajar Kelompok Pembelajaran  

Inkuiri Terbimbing 
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Pembelajaran biologi berbasis masalah dengan inkuiri terbimbing 

memperoleh nilai rata-rata prestasi belajar sebesar 6,928, lebih tinggi daripada 

pembelajaran inkuiri bebas termodifikasi (6,340). Artinya pembelajaran berbasis 

masalah dengan metode inkuiri terbimbing efektif dalam meningkatkan prestasi 

belajar biologi siswa. 

Tabel 20.  Deskripsi Data Prestasi Belajar pada Metode Pembelajaran Bebas 

Termodifikasi 

 
Interval Frekuensi Frek. Relatif (%) Kelompok 

4,7 - 5,2 5 12,5  A 

5,3 - 5,8 5 12,5  B 

5,9 - 6,4 11 27,5  C 

6,5 - 7,0 11 27,5  D 

7,1 - 7,6 6 15,0  E 

7,7 - 8,0 2 5,0  F 

Jumlah 40 100,0  
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Data tabel 20 tersebut dapat digambarkan dalam diagram batang pada gambar 25. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Histogram Data Prestasi Belajar Kelompok Pembelajaran  

Bebas Termodifikasi 

Perbandingan prestasi belajar ditinjau dari perbedaan metode pembelajaran adalah 

ditunjukkan oleh gambar 26 sebagai berikut: 
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Gambar 26. Boxplot Perbandingan Prestasi Belajar Ditinjau Dari Perbedaan Metode 
Pembelajaran 
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5. Ringkasan Hasil Analisis Deskriptif 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dengan program Minitab 15, maka 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

8,07,26,45,64,8

Median

Mean

7,47,27,06,86,6

1st Q uartile 6,7000
M edian 7,0000
3rd Q uartile 7,3000
M axim um 8,0000

6,5807 7,0827

6,7000 7,3000

0,6528 1,0174

A -S quared 2,12
P -V a lue  < 0,005

M ean 6,8317
S tD ev 0,7951
V ariance 0,6322
S k ew ness -1,17259
K urtosis 1,04540
N 41

M inimum 4,7000

A nderson-D arling N orm ality  T est

95%  C onfidence  I nterv al for M ean

95%  C onfidence I nte rv al for M edian

95%  C onfidence I nte rv al for S tD ev9 5 %  C onf ide nce  Inte r v a ls

Summary for Prestasi Belajar
Minat = T inggi

 

Gambar 27. Ringkasan Statistik Deskriptif Data Prestasi Belajar  

Kelompok Siswa dengan Minat Tinggi 
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Mean

6,76,66,56,46,36,2

1st Q uartile 6,0000
M edian 6,3000
3rd Q uartile 7,0000
M aximum 8,0000

6,1829 6,6684

6,2825 6,7175

0,6121 0,9652

A -S quared 0,60
P -V alue 0,109

M ean 6,4256
S tD ev 0,7489
V ariance 0,5609
S kew ness -0,357241
K urtosis -0,065320
N 39
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95%  C onfidence Interv al for M edian

95%  C onfidence Interv al for S tD ev9 5 %  C onfidence Inte r vals

Summary for Prestasi Belajar
Minat = Rendah

 

Gambar 28. Ringkasan Statistik Deskriptif Data Prestasi Belajar  

Kelompok Siswa dengan Minat Rendah 
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8,07,26,45,64,8

Median

Mean
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95% C onfidence Interv al for Mean
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95% C onfidence Interv al for S tDev95% Confidence Intervals
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Gambar 29. Ringkasan Statistik Deskriptif Data Prestasi Belajar  

Kelompok Siswa dengan Kreativitas Tinggi 
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Gambar 30. Ringkasan Statistik Deskriptif Data Prestasi Belajar  

Kelompok Siswa dengan Kreativitas Rendah 
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Gambar 32. Ringkasan Statistik Deskriptif Data Prestasi Belajar Kelompok 
Pembelajaran Bebas Termodifikasi  
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A. Uji Persyaratan Analisis  

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilaksanakan untuk mengetahui apakah data yang 

dikumpulkan mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Pada penelitian ini uji 

normalitas menggunakan program minitab 15. Untuk menentukan keputusan 

hipotesis adalah Ho ditolak jika p value  0,05 atau tidak ditolak jika p value  0,05 

Hasil deskripsi datanya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 33. Grafik Uji Normalitas Data Prestasi Belajar  

Kelompok Siswa dengan Minat Tinggi 
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Gambar 34. Grafik Uji Normalitas Data Prestasi Belajar  

Kelompok Siswa dengan Minat Rendah 
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Gambar 35. Grafik Uji  Normalitas Data Prestasi Belajar  

Kelompok Siswa dengan Kreativitas Tinggi 
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Gambar 36. Grafik  Uji Normalitas Data Prestasi Belajar  

Kelompok Siswa dengan Kreativitas Rendah 
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Gambar 37. Grafik Uji Normalitas Data Prestasi Belajar  

Kelompok Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 
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Gambar 38. Grafik Uji Normalitas Data Prestasi Belajar  

Kelompok Pembelajaran Bebas Termodifikasi 

 

 Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada semua data-data 

yang dihasilkan mempunyai distribusi atau sebaran yang normal karena nilai 

probabilitas lebih dari  (0,05). Sehingga data yang dteliti dinyatakan mempunyai 

data yang berdistribusi normal, sehingga sudah memenuhi persyaratan analisis 

pertama. 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji prasyarat analisis kedua adalah uji homogenitas. Uji homogenitas 

dilaksanakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi memiliki variansi 

yang homogen. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan minitab 15. Dari 

hasil pengujian homogenitas, dapat dibuat ringkasan seperti pada tabel berikut ini: 
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a.  Uji Homogenitas Data dari Minat 

 

95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 

 Minat         N     Lower     StDev    Upper 

Rendah      39  0,595250  0,748935  1,00305 

Tinggi       41  0,635261  0,795122  1,05603 

 

F-Test (Normal Distribution) 

Test statistic = 0,89; p-value = 0,713 

 

Levene's Test (Any Continuous Distribution) 

Test statistic = 0,27; p-value = 0,602 
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Gambar 39. Boxplot Homogenitas Minat terhadap Prestasi belajar 
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b.  Uji Homogenitas Data dari Kreativitas 

95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 

Kreativitas     N     Lower     StDev     Upper 

     Rendah    43   0,725498    0,903665   1,19096 

     Tinggi     37   0,454868    0,575527   0,77787 

 

F-Test (Normal Distribution) 

Test statistic = 1,87; p-value = 0,057 

 

Levene's Test (Any Continuous Distribution) 

Test statistic = 2,36; p-value = 0,074 

 

Tinggi

Rendah

1,21,11,00,90,80,70,60,5

K
re

at
iv

it
as

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

Tinggi

Rendah

8,07,57,06,56,05,55,04,5

K
re

at
iv

it
as

Prestasi Belajar

Test for Equal Variances for Prestasi Belajar

 

Gambar. 40 Boxplot Homogenitas Kreativitas terhadap Prestasi belajar 

 

c.  Uji Homogenitas Data dari Pembelajaran 

95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 

Pembelajaran          N     Lower     StDev      Upper 
       Bebas    40  0,679033  0,852086  1,13633 
  Terbimbing   40  0,488916  0,613518  0,81818 
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F-Test (Normal Distribution) 
Test statistic = 1,83; p-value = 0,062 
 
Levene's Test (Any Continuous Distribution) 
Test statistic = 1,64; p-value = 0,077 
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Gambar. 41 Boxplot Homogenitas Metode Pembelajaran terhadap Prestasi 

belajar 

 

Dari hasil perhitungan uji homogenitas diperoleh harga statistik uji FVariance 

dan nilai Levene Test memiliki probabilitas lebih dari  (0,05) atau P value  0,05, 

dengan demikian diperoleh keputusan uji bahwa data prestasi belajar berasal dari 

populasi yang memiliki variansi homogen.  memiliki variansi homogen.  

 

C. Pengujian Hipotesis 

1. Anava 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji anava tiga jalur 

dengan frekuensi sel tak sama. Analisis dilaksanakan dengan program Minitab 15, 

sedangkan hasil analisis sidik ragam anava tiga jalur sel tak sama secara singkat 

dapat dilihat pada tabel 23 (perhitungan selengkapnya pada lampiran 20 ). 
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Tabel 21. Rangkuman hasil Analisis of Variance (ANAVA) Pengaruh Metode 

Pembelajaran, Minat dan Kreativitas terhadap Prestasi Belajar Siswa

 
 

Harga Ftabel (0,05 :  1 ;  74) = 3,98. Berdasarkan harga tersebut, maka didapatkan 

keputusan Uji seperti pada tabel 22 (perhitungan selengkapnya pada lampiran 21). 

Tabel 22. Keputusan Hasil Uji Anava Pengaruh Metode Pembelajaran, Minat, 

Kreativitas terhadap Prestasi Belajar Siswa 

 

Sumber Variasi F Hitung p-value FTabel 5% Keputusan Uji 

Baris (A)  13,162 0,001 4,00 Ho ditolak 

Kolom (B) 7,279 0,009 4,00 Ho ditolak 

Layer (C) 6,732 0,011 4,00 Ho ditolak 

AB 5,489 0,022 4,00 Ho ditolak 

AC 5,543 0,021 4,00 Ho ditolak 

BC 3,207 0,078 4,00 Ho diterima 

ABC 9,256 0,003 4,00 Ho ditolak 

 

Dependent Variable: Prestasi Belajar

2166,442 7 309,492 7,892 ,000
332143,107 1 332143,107 8469,901 ,000

516,146 1 516,146 13,162 ,001
285,424 1 285,424 7,279 ,009
263,977 1 263,977 6,732 ,011
215,267 1 215,267 5,489 ,022
217,382 1 217,382 5,543 ,021
125,753 1 125,753 3,207 ,078
362,966 1 362,966 9,256 ,003

2823,445 72 39,215
357043,000 80

4989,888 79

Source
Corrected Model
Intercept
PMBLJRAN
MINAT
KREATIF
PMBLJRAN * MINAT
PMBLJRAN * KREATIF
MINAT * KREATIF
PMBLJRAN * MINAT * KREATIF
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.
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2. Uji Lanjut Anava 

Hasil uji anava yang signifikan kemudian dilanjutkan dengan uji t LSD ( Lest 

Significant Difference) untuk mengetahui mana kelompok yang lebih efektif dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Kebermaknaan antar baris A (metode 

pembelajaran), antar B kolom (minat), antar layer C (kreativitas), dan interaksi ABC 

(interaksi metode pembelajaran, minat, dan kreativitas), dapat diketahui dengan Uji-t  

yang rangkuman analisisnya seperti tabel 23 (perhitungan pada lampiran 21). 

Tabel 23. Uji Lanjut Anava  

 

No Komparasi t hitung p-value Keputusan Uji 

1. Antar A       

 A1 - A2 5,671 0,000 Ho ditolak 

2 Antar B       

 B1 - B2 3,674 0,000 Ho ditolak 

3 Antar C       

 C1 - C2 3,093 0,003 Ho ditolak 

4 Antar AB       

 A1B1 - A2B2 3,979 0,000 Ho ditolak 

5 Antar AC    

 A1C1 - A2C2 3,841 0,000 Ho ditolak 

6 Antar BC    

 B1C1 - B2C2 0,866 0,390 Ho diterima 

7 Antar ABC    

 A1B1C1 – A2B2C2 3,042 0,000 Ho ditolak 
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Berdasar hasil Analisis Varian Tiga Arah Sel Tak Sama dan uji lanjut anava, 

maka data diinterpretaqsikan sebagai berikut : 

a. Hasil uji anava yang memperoleh FhitungA sebesar 13,162 dengan nilai 

probabilitas 0,001. Karena FhitungA > Ftabel (13,162 > 4,00) dengan p<0,05, maka 

hipotesis nol (H01) ditolak dan Ha1 diterima, berarti pembelajaran berbasis 

masalah dengan inkuiri terbimbing dan bebas termodifikasi berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi belajar biologi siswa pada kompetensi dasar plantae 

dan hipotesis pertama dinyatakan diterima. Hasil uji lanjut anava menunjukkan 

bahwa ada beda rerata antara pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

pembelajaran bebas termodifikasi dalam menentukan prestasi belajar biologi 

siswa. Pembelajaran inkuiri terbimbing (6,942) lebih efektif dibandingkan 

pembelajaran bebas termodifikasi (6,416). 

b. Hasil uji anava yang memperoleh FhitungB sebesar 7,279 dengan nilai probabilitas 

0,009. Karena FhitungB > Ftabel (7,279 > 4,00) dengan p<0,05, maka hipotesis nol 

(H02) ditolak dan Ha2 diterima, berarti minat siswa berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi belajar biologi siswa pada kompetensi dasar plantae dan 

hipotesis kedua dinyatakan diterima. Hasil uji lanjut anava menunjukkan bahwa 

ada beda rerata antara minat tinggi dengan minat rendah dalam menentukan 

prestasi belajar biologi siswa. Siswa yang berminat tinggi (6,875) lebih efektif 

dibandingkan siswa yang berminat rendah (6,483). 

c. Hasil uji anava yang memperoleh FhitungC sebesar 6,732 dengan nilai probabilitas 

0,011. Karena FhitungC > Ftabel (6,732 > 4,00) dengan p<0,05, maka hipotesis nol 

(H03) ditolak dan Ha3 diterima, berarti kreativitas siswa berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi belajar biologi siswa pada kompetensi dasar plantae dan 
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hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Hasil uji lanjut anava menunjukkan bahwa 

ada beda rerata antara kreativitas tinggi dengan kreativitas rendah dalam 

menentukan prestasi belajar biologi siswa. Siswa yang memiliki kreativitas tinggi 

(6,867) lebih efektif dibandingkan siswa yang memiliki kreativitas rendah 

(6,491). 

d. Hasil uji anava yang memperoleh FhitungAB sebesar 5,489 dengan nilai 

probabilitas 0,022. Karena FhitungAB > Ftabel (5,489 > 4,00) dengan p < 0,05,  

maka hipotesis nol (H04) ditolak dan Ha4 diterima, berarti interaksi antara 

pembelajaran berbasis masalah dengan inkuiri terbimbing dan bebas 

termodifikasi dengan minat siswa berpengaruh signifikan terhadap prestasi 

belajar biologi siswa pada kompetensi dasar plantae dan hipotesis keempat 

dinyatakan diterima. Hasil uji lanjut anava menunjukkan bahwa ada beda rerata 

interaksi antara metode pembelajaran dan minat dalam menentukan prestasi 

belajar biologi siswa. Metode pembelajaran inkuiri terbimbing dan minat tinggi 

(6,968) lebih efektif dibandingkan metode bebas termodifikasi dan minat rendah 

(6,050).  

e. Hasil uji anava yang memperoleh FhitungAC sebesar 5,543 dengan nilai 

probabilitas 0,021. Karena FhitungAC > Ftabel (5,543 > 4,00) dengan p < 0,05, maka 

hipotesis nol (H05) ditolak dan Ha5 diterima, berarti interaksi antara pembelajaran 

berbasis masalah dengan inkuiri terbimbing dan bebas termodifikasi dengan 

kreativitas siswa berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar biologi siswa 

pada kompetensi dasar plantae dan hipotesis kelima dinyatakan diterima. Hasil 

uji lanjut anava menunjukkan bahwa ada beda rerata interaksi antara metode 

pembelajaran dan kreativitas dalam menentukan prestasi belajar biologi siswa. 
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Metode pembelajaran inkuiri terbimbing dan kreativitas tinggi (6,960) lebih 

efektif dibandingkan metode bebas termodifikasi dan kreativitas rendah (6,057).  

f. Hasil uji anava yang memperoleh FhitungBC sebesar 3,207 dengan nilai 

probabilitas 0,078. Karena FhitungBC < Ftabel (3,207 < 4,00) dengan p > 0,05, maka 

hipotesis nol (H06) diterima dan Ha6 ditolak, berarti interaksi antara minat dan 

kreativitas siswa tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar biologi siswa pada 

kompetensi dasar plantae dan hipotesis keenam dinyatakan ditolak. Hasil uji 

lanjut anava menunjukkan bahwa ada beda rerata interaksi antara minat dan 

kreativitas dalam menentukan prestasi belajar biologi siswa. Siswa yang 

memiliki minat tinggi dan kreativitas tinggi (7,193) tidak lebih efektif 

dibandingkan minat rendah dan kreativitas rendah (6,425). 

g. Hasil uji anava yang memperoleh FhitungABC sebesar 9,256 dengan nilai 

probabilitas 0,003. Karena FhitungABC > Ftabel (9,256 > 4,00) dengan p < 0,05, 

maka hipotesis nol (H07) ditolak dan Ha7 diterima, berarti interaksi antara 

pembelajaran berbasis masalah dengan inkuiri terbimbing dan bebas 

termodifikasi dengan minat dan kreativitas siswa berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi belajar biologi siswa pada kompetensi dasar plantae dan 

hipotesis ketujuh dinyatakan diterima. Hasil uji lanjut anava menunjukkan bahwa 

ada beda rerata interaksi antara metode pembelajaran, minat, dan kreativitas 

dalam menentukan prestasi belajar biologi siswa. Metode pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan minat tinggi dan kreativitas tinggi (7,336) lebih efektif 

dibandingkan metode bebas termodifikasi dengan minat rendah, dan kreativitas 

rendah (5,600).  
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D. Pembahasan 

1. Pengaruh pembelajaran berbasis masalah dengan inkuiri terbimbing dan bebas 

termodifikasi terhadap prestasi belajar  

Hipotesis pertama memperoleh FhitungA > Ftabel (13,162 > 4,00) diterima pada 

taraf signifikansi 5% (p < 0,05), berarti pembelajaran berbasis masalah dengan 

inkuiri terbimbing dan bebas termodifikasi berpengaruh signifikan terhadap prestasi 

belajar biologi siswa pada kompetensi dasar plantae. Pembelajaran biologi berbasis 

masalah dengan inkuiri terbimbing memperoleh nilai rata-rata prestasi belajar 

sebesar (6,942), lebih tinggi daripada pembelajaran inkuiri bebas termodifikasi 

(6,416). Artinya pembelajaran berbasis masalah dengan metode inkuiri terbimbing 

efektif dalam meningkatkan prestasi belajar biologi siswa. 

Metode inkuiri terbimbing di laboratorium adalah suatu metode dimana siswa 

dibimbing untuk dapat memecahkan masalah dan menemukan konsep. Salah satu 

caranya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada penemuan 

konsep tersebut dan membimbing siswa melaksanakan kegiatan di laboratorium. 

Metode inkuiri terbimbing diterapkan bagi para siswa yang dalam tingkat 

perkembangan kemampuan intelektualnya dipandang masih memerlukan bimbingan 

dalam rangka mengembangkan kemampuan kognitifnya untuk memecahkan masalah 

dalam rangka memperoleh konsep dalam proses belajarnya. Bimbingan tersebut 

berupa petunjuk seperlunya dari guru yang permulaannya diberikan bimbingan 

namun lambat laun dikurangi. Bantuan yang harus dikurangi berupa pertanyaan-

pertanyaan yang memungkinkan siswa dapat berpikir dan menemukan cara-cara 

penemuan konsep yang tepat. Menurut Roestiyah NK (1997: 76-77) metode inkuiri 

terbimbing memiliki keunggulan sebagai berikut: 
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a. Dapat membentuk dan mengembangkan “self-concept” pada diri siswa, sehingga 

siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. 

b. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar 

yang baru. 

c. Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap 

obyektif, jujur dan terbuka. 

d. Mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. 

e. Memberi kepuasan yang berupa interinsik. 

f. Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. 

g. Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. 

h. Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. 

i. Siswa dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar yang tradisional. 

j. Dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat 

mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. 

Melalui keunggulan-keunggulan tersebut siswa mampu mencapai tingkat 

pemahaman yang lebih baik dalam kompetensi dasar plantae, sehingga memperoleh 

prestasi belajar yang lebih tinggi. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulia Saraswati (2009) dengan judul 

tesis Pembelajaran Fisika melalui Inkuiri Terbimbing dengan Metode Eksperimen 

dan Demonstrasi ditinjau dari Kemampuan Awal dan Perhatian Siswa (studi kasus 

untuk meningkatkan penguasaan konsep listrik dinamis siswa kela IX SMP Negeri 

Polokarto tahun 2008/2009) menyimpulkan  bahwa penggunaan pembelajaran inkuiri 

terbimbing menggunakan metode eksperimen lebih baik dari pada penggunaan 

pembelajaran inkuiri terbimbing menggunakan metode demonstrasi terhadap 
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penguasaan konsep siswa pada  materi listrik dinamis. Dua model yang 

kharakteristiknya berbeda memberikan pengaruh berbeda pula terhadap prestasi 

belajar. Norlaelatuzzuhro (2009) penelitiannya dengan judul tesis Kajian tentang 

hasil belajar , Kerja ilmiah, dan Sikap ilmiah Siswa kelas XI SMA Negeri 7 Malang 

yang dibelajarkan dengan metode inkuiri terbimbing pada materi pokok Hidrolisis 

Garam menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar, kerja ilmiah, dan sikap 

ilmiah siswa yang dibelajarkan dengan metode inkuiri terbimbing dan metode 

konvensional. 

Hasil peneliti  lain  yang  dilakukan  oleh  Jatmiko  Purwo  Supadmo    menggunakan 

model penelitian tindakan kelas yang berjudul Meningkatkan ketrampilan proses 

Sains Siswa SMAN 1 Kota Gajah melalui Metode Inkuiri (di kelas 2 SMA N 1  Kota 

Gajah) menghasilkan kesimpulan bahwa melalui inkuiri diperoleh peningkatan hasil 

prestasi belajar siswa , secara berturut-turut siklus I diperoleh nilai rata-rata 48,64, 

siklus II diperoleh nilai rata-rata 50,72 dan siklus ke III diperoleh nilai rata-rata 57,93 

Dengan demikian hasil penelitian yang kami lakukan telah memperkuat dan 

sejalan dengan hasil ketiga peneliti diatas. Jadi pembelajaran berbasis masalah 

melalui inkuiri berpengaruh nyata terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. 

 

2. Pengaruh minat siswa terhadap prestasi belajar  

Hipotesis kedua memperoleh FhitungB > Ftabel (7,279 > 4,00) diterima pada 

taraf signifikansi 5% (p < 0,05), berarti minat siswa berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi belajar biologi siswa pada kompetensi dasar plantae. Siswa yang memiliki 

minat kategori tinggi memperoleh nilai rata-rata prestasi belajar sebesar (6,875), 

lebih tinggi daripada siswa yang berminat rendah (6,483). Hal ini menunjukkan 
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minat memiliki peran penting dalam proses belajar siswa. Sesuai dengan pendapat 

Winkel (1991: 105) yang berpendapat bahwa ”minat belajar adalah kecenderungan 

subyek yang menetap, untuk merasa tertarik pada bidang studi tertentu dan merasa 

senang mempelajari suatu materi”. Individu yang mempunyai minat belajar tinggi 

mempunyai rasa senang dalam belajar dan memiliki dorongan untuk meraih sukses 

serta menghindari kegagalan. Sedangkan individu dengan minat belajar rendah tidak 

memiliki rasa senang terhadap pelajaran biologi dan tidak memiliki dorongan untuk 

meraih prestasi yang lebih tinggi. 

Minat merupakan faktor internal dalam diri siswa untuk mencapai kesuksesan 

belajar. Minat belajar yang rendah sulit untuk diharapkan adanya kesungguhan dan 

keuletan dalam belajar. Sedangkan untuk belajar biologi benar-benar membutuhkan 

ketekunan dan pemahaman. Adanya minat pada pelajaran biologi, akan berpengaruh 

pada prestasi belajar yang dicapai. Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2007) 

dengan judul tesis  Meningkatkan Minat dan Prestasi Belajar Geografi melalui Model 

TGT dengan media VCD di SMA N 1 Wonosari Klaten, diperoleh kesimpulan 

bahwa pembelajaran geografi dengan menggunakan metode pembelajaran TGT 

dengan media VCD dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa terhadap 

geografi. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Agus Purwanto (2008) dengan 

judul penelitian Pengaruh Metode Pembelajaran Problem Based Learning terhadap 

Pencapaian Kompetensi Dasar Sosiologi ditinjau dari Minat Siswa, juga dihasilkan 

kesimpulan yang sama yaitu minat siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa. Dengan demikian minat sebagai faktor intern berpengaruh nyata dalam 

peningkatan prestasi belajar, dan sebaliknya penerapan pembelajaran yang sesuai 

dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar. 
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Penelitian Tetang Pengaruh Antara Minat Pilihan Program Studi dan Rasa 

Percaya Diri Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas III Catur Wulan 7 Jurusan Ilmu 

Pengetahuan Alam SMU Negeri Delanggu Tahun Pelajaran 1996/1997 oleh 

Sutarman (1997), salah satu hasil penelitiannya menyimpulkan ada pengaruh positip 

antara variabel minat pilihan pada program studi dengan prestasi belajar siswa, 

dengan demikian minat pilihan pada program studi secara signifikan meningkatkan 

presatsi belajar siswa.  

Penelitaian Ahmad Mun’in (2008) dengan judul Hubungan Prestasi Belajar 

Program Diklat Kewirausahaan Dengan Minat Berwiraswasta Siswa Kelas III SMK 

Negeri 1 Samarinda, menyimpulkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

sebesar 0,479 antara prestasi belajar program diklat kewirausahaan dengan minat 

wiraswasta siswa kelas III SMK Negeri 1 Samarinda, Lebih lanjut I Dewa Putu 

Nyeneng (2008) melalui penelitiannya dengan judul Hubungan  Minat  dan Cara 

belajar dengan Hasil belajar Fisika kelas XI IPA semester ganjil SMA 1 Kalianda 

tahun Pelajaran 2007/2008 juga menyimpulkan seperti berikut: Hubungan antar 

Minat dan Hasil belajar adalah  sangat kuat signifikan dilihat dari koefisien korelasi r 

= 0,61 dan thitung = 5,16 > t tabel 2,42 . 

Dari  kesimpulan beberapa peneliti yang telah dilakukan tentang pengaruh 

minat terhadap prestasi belajar memperoleh hasil yang sama dengan penelitian dalam 

tesis ini, karena secara signifikan minat dapat meningkatkan prestasi belajar. Sama 

halnya jika siswa belajar tentang biologi pada kompetensi dasar Plantae hasilnya 

akan sama saja seperti kesimpulan yang telah disebutkan diatas, yaitu siswa yang 

minatnya tinggi memperoleh prestasi tinggi dan sebaliknya siswa yang minatnya 
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rendah prestasi yang diperolehnya juga rendah. Selain minat tentunya masih banyak 

faktor lain yang mempengaruhi hasil prestasi belajar siswa. 

3. Pengaruh kreativitas siswa terhadap prestasi belajar  

Hipotesis ketiga memperoleh FhitungC > Ftabel (6,732 > 4,00) diterima pada 

taraf signifikansi 5%  (p < 0,05), berarti kreativitas siswa berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi belajar biologi siswa pada kompetensi dasar plantae. Siswa yang 

memiliki kreativitas kategori tinggi memperoleh nilai rata-rata prestasi belajar 

sebesar (6,867), lebih tinggi daripada siswa yang memiliki kreativitas rendah (6,491). 

Hal ini menunjukkan kreativitas siswa berperan penting dalam proses belajar siswa. 

Penerimaan hipotesis ini didukung dan diperkuat oleh pendapat Chandra (1994: 15) 

mengemukakan bahwa kreativitas dalam belajar merupakan kemampuan untuk 

menghubungkan dan mengkaitkan (kadang-kadang dengan cara yang ganjil namun 

mengesankan) yang merupakan dasar pendayagunaan berpikir kreatif dari daya 

rohani manusia dalam segala bidang. Jika siswa memiliki kreativitas yang tinggi, 

maka perilaku yang timbul adalah kegiatan yang positif berupa kreativitas dalam 

memperoleh pemahaman baru, sehingga memperoleh prestasi yang optimal.  

Hasil penelitian ini telah sejalan juga dengan kesimpulan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Irianingsih (2007) yang diberi judul tesis Hubungan Motivasi 

dan Kreativitas dengan Prestasi Mata Pelajaran Produktif pada Program Keahlian 

Akuntasi di Sekolah Menengah Kejuruan Pancasila Kabupaten Wonogiri. Kreativitas 

berpengaruh signifikan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Siswa yang 

kreativitasnya tinggi memperoleh rata-rata prestasi lebih tinggi dari pada siswa yang 

kreativitasnya rendah pada pelajaran produktif pada program keahlian akutansi SMK 

kelas X semerter 1, kompetensi dasar Pengelolaan buku jurnal.  Hasil penelitian 
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Sulistiawati (2005/2006) dengan tesisnya yang berjudul Pengaruh persepsi siswa 

terhadap kompetensi guru, kreativitas belajar dan kemandirian belajar siswa terhadap 

prestasi belajar matematika siswa kelas X di SMA Negeri 1 Gemolong, Sragen tahun 

2005/2006 menyimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara kreativitas dengan 

prestasi belajar matematika. Hasil penelitian Gogol Baroto (2009) dengan judul 

tesisnya Pengaruh pembelajaran dan Model Pembelajaran SSCS ditinjau dari 

Kreativitas  dan Intelegensi siswa menyimpulkan ada perbedaan pengaruh tingkat 

kreativitas terhadap prestasi belajar. Berdasarkan uji lanjut anava ternyata tingkat 

kreativitas siswa memiliki pengaruh perbedaan terhadap prestasi. Siswa yang 

memiliki kreativitas tinggi ternyata mempunyai prestasi yang lebih tinggi dari pada 

siswa yang memiliki kreativitas rendah.  

Dalam buku yang berjudul Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat oleh 

Utami Munandar dikatakan bahwa salah satu faktor untuk  menentukan keberbakatan 

seseorang adalah kreativitas untuk berprestasi. Kreativitas atau daya cipta 

memungkinkan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi serta 

dalam semua bidang usaha maupun lainnya. Kreativitas melibatkan belajar 

memecahkan masalah dan memerlukan banyak latihan dengan berbagai macam  tipe 

masalah serta membutuhkan pemikiran yang kritis, realitas yang bersifat spontan 

atau improfisasi. Semakin banyak masalah yang dipelajari siswa untuk dipecahkan 

maka semakin banyak siswa tersebut berpikir sehingga kemampuan kognetifnya 

semakin meningkat. Kesimpulan berbagai penelitian tersebut  diatas sama dengan 

hasil penelitian yang telah saya susun dalam tesis ini, dengan demikian kesimpulan 

tesis ini memperkuat hasil penelitian- penelitian terdahulu. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

4. Pengaruh interaksi antara pembelajaran berbasis masalah dengan inkuiri 

terbimbing dan bebas termodifikasi dengan minat siswa.  

Hipotesis keempat memperoleh FhitungAB > Ftabel (5,489 > 4,00) diterima pada 

taraf signifikansi 5% (p<0,05), berarti interaksi antara pembelajaran berbasis masalah 

dengan inkuiri terbimbing dan bebas termodifikasi dengan minat siswa berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi belajar biologi siswa pada kompetensi dasar plantae. 

Siswa yang diberi pembelajaran berbasis masalah dengan inkuiri terbimbing dan 

minat tinggi memperoleh nilai rata-rata prestasi belajar sebesar (6,968), lebih tinggi 

daripada pembelajaran inkuiri bebas termodifikasi dan minat rendah (6,050). Artinya 

interaksi antara pembelajaran berbasis masalah dengan metode inkuiri terbimbing 

dengan minat siswa yang tinggi sangat efektif dalam meningkatkan prestasi belajar 

biologi siswa.  

Penggunaan pembelajaran berbasis masalah dengan inkuiri terbimbing pada 

siswa yang memiliki minat belajar tinggi dapat melengkapi dan membantu para guru 

dalam menyampaikan keterpaduan materi. Dengan metode tersebut diharapkan 

terjadi interaksi belajar yang maksimal dan dapat mencapai hasil belajar yang sesuai 

dengan tujuan. Siswa yang mempunyai minat pada mata pelajaran biasanya 

cenderung untuk memperhatikan mata pelajaran tersebut. Sebaliknya seseorang yang 

tidak menaruh minat pada mata pelajaran yang sedang diajarkan, maka sukarlah 

diharapkan murid tersebut dapat belajar dengan baik. Hal ini tentu mempengaruhi 

hasil belajarnya. Siswa yang berperasaan tidak senang dalam belajar dan tidak 

berminat terhadap materi pelajaran akan mengalami kesulitan dalam memusatkan 

tenaga dan energinya. Sebaliknya, siswa yang berperasaan senang dan berminat, 
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maka akan mudah berkonsentrasi dalam belajar,  sehingga memperoleh prestasi 

belajar yang lebih memuaskan. 

Hasil penelitian Yulia Saraswati (2009) menyimpulkan bahwa tidak ada 

interaksi antara metode pembelajaran inkuiri melalui eksperimen dan inkuiri melalui 

demonstrasi dengan kemapuan awal terhadap penguasaan konsep. Namun dalam 

penelitian ini antara pembelajaran berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing dan 

bebas termodifikasi dengan minat berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar 

siswa. Menurut analisis tidak sejalannya hasil penelitian tersebut dengan penelitian 

yang saya lakukan ini dapat ditinjau dari berbagai hal, misalnya: jenis sekolahnya 

berbeda yaitu SMK, kondisi siswa yang berbeda, karena jenis mata pelajarannya 

yang berbeda, pengalaman belajar yang dialami oleh siswa juga berbeda 

kapasitasnya. Pembelajaran dengan inkuiri memacu keinginan siswa untuk 

mengetahui, memotivasi mereka untuk melanjutkan pekerjaannya hingga mereka 

menemukan jawabannya. Siswa juga belajar memecahkan masalah secara mandiri 

dan memiliki keterampilan berpikir kritis karena mereka harus selalu menganalisis 

dan menangani informasi 

 

5. Pengaruh interaksi antara pembelajaran berbasis masalah dengan inkuiri 

terbimbing dan bebas termodifikasi dengan kreativitas siswa.  

Hipotesis kelima memperoleh FhitungAC > Ftabel (5,543 > 4,00) diterima pada 

taraf signifikansi 5% (p<0,05), berarti interaksi antara pembelajaran berbasis masalah 

dengan inkuiri terbimbing dan bebas termodifikasi dengan kreativitas siswa 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar biologi siswa pada kompetensi dasar 

plantae. Siswa yang diberi pembelajaran berbasis masalah dengan inkuiri terbimbing 
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dan kreativitas tinggi memperoleh nilai rata-rata prestasi belajar sebesar (6,960), 

lebih tinggi daripada pembelajaran inkuiri bebas termodifikasi dan kreativitas rendah 

(6,057). Artinya interaksi antara pembelajaran berbasis masalah dengan 

metodeinkuiri terbimbing dengan kreativitas siswa yang tinggi sangat efektif dalam 

meningkatkan prestasi belajar biologi siswa 

Penggunaan pembelajaran berbasis masalah dengan inkuiri terbimbing pada 

siswa yang memiliki kreativitas belajar yang tinggi dapat memberikan nilai tambah 

dalam penyerapan materi. Metode inkuiri dapat menciptakan kemerdekaan untuk 

mewakili dan mengekspresikan ide-ide dan mengetes ide-ide tersebut dengan data. 

Guru mampu menyediakan suatu lingkungan yang responsif sehingga setiap ide atau 

gagasan didengar dan dimengerti dan setiap siswa dapat memperoleh data yang 

diperlukan. Selain itu metode inkuiri terbimbing dapat membantu siswa menemukan 

suatu pengarahan untuk bergerak maju, suatu tujuan untuk pengajaran intelektual 

(tingkat intelektual yang lebih tinggi). Penyediaan ruang kreativitas dalam metode 

inkuiri terbimbing dapat dimanfaatkan oleh siswa yang memiliki kreativitas tinggi 

dalam belajar. Anak belajar melalui inderanya dan mendapatkan pengalaman tentang 

lingkungan melalui kemampuannya untuk melihat, mendengar, mencium, mengecap 

dan meraba. Makin banyak pengalaman sensorik anak maka semakin kuat daya 

imajinasinya (Semiawan, dkk, 1988: 65).  

Hasil penelitian Yulia Saraswati (2009) menyimpulkan bahwa tidak ada 

interaksi pada pembelajaran fisika melalui inkuiri terbimbing metode eksperimen dan 

demonstrasi serta tinggi, sedang dan rendah perhatian siswa dalam belajar fisika 

terhadap konsep listrik penguasaan dinamis siswa kelas IX SMP N Polokarto tahun 

pelajaran 2008/2009 dengan kemapuan awal terhadap penguasaan konsep. Hal ini 
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menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang berbeda yang disampaikan oleh 

guru tidak akan merubah kategori atau tingkat perhatian siswa dalam belajar fisika.  

Menurut analisis tidak sejalannya hasil penelitian yang saya lakukan tersebut dapat 

ditinjau dari berbagai hal, misalnya: jenjang sekolahnya berbeda yaitu SMP, kondisi 

siswa yang berbeda tingkat penalarannya, karena jenis mata pelajarannya yang 

berbeda, pengalaman belajar yang dialami oleh siswa juga berbeda kapasitasnya.  

Hasil penelitian Gogol Baroto (2009) dengan judul tesisnya Pengaruh 

Pembelajaran dan Model Pembelajaran SSCS ditinjau dari Kreativitas dan 

Intelegensi Siswa menyimpulkan tidak ada interaksi antara metode dengan tingkat 

kreativitas terhadap prestasi belajar. Penelitian Gogol Baroto ini dengan  materi 

pokok Usaha dan Energi pada SMA Taruna Nusantara Magelang tahun pelajaran 

2008/2009. Tidak samanya hasil penelitian Gogol Baroto dengan hasil kesimpulan 

pada tesis ini dimungkinkan karena adanya beberapa faktor, misalnya: jenis mata 

pelajarannya yaitu Fisika sedang dalam tesis ini mata pelajaran Biologi, kemampuan 

berpikir abstrak siswa terhadap mata materi pelajarannya, pelajaran fisika lebih sulit 

atau memerlukan kemampuan berpikir abstrak lebih tinggi dibandingkan biologi, 

adaptasi siswa terhadap lingkungan yang baru karena siswa-siswi kelas X berasal 

dari berbagai sekolah dan daerah yang berbeda serta linkungan yang berbeda-beda 

pula. 

Siswa yang memiliki jiwa inkuiri tinggi berkecenderungan memiliki prestasi 

belajar yang tinggi, sebaliknya siswa yang memiliki jiwa inkuiri kurang memiliki 

prestasi belajar yang kurang pula. Siswa yang memiliki kreativitas tinggi cenderung 

berperilaku aktif dalam pembelajaran. Keaktifan itu dapat teridentifikasi dari 

antusiasme dalam berdiskusi, semangat mencari sumber belajar dan informasi, 
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bertanya kepada guru yang membimbingnya,  menjawab secara sistematis dan akurat 

pada saat menjawab pertanyaan dan  siswa yang memiliki kreativitas tinggi juga 

mempunyai ketrampilan berpikir aktif, kritis, tingkat kepercayaan diri yang tinggi, 

sebaliknya siswa yang kreataivitasnya rendah  mempunyai keterampilan berpikir 

kurang aktif, kurang kritis, tingkat kepercayaan diri yang rendah. Ini berarti bahwa 

siswa yang memiliki kreativitas tinggi bila diajar denga model pembelajaran apapun 

akan tetap mendapatkan hasil yang baik 

 

6. Pengaruh interaksi antara minat dan kreativitas siswa. 

Hipotesis keenam memperoleh FhitungBC < Ftabel (3,207 M 4,00) ditolak pada 

taraf signifikansi 5% (p0,05), berarti interaksi antara minat dan kreativitas siswa 

tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar biologi siswa pada kompetensi dasar 

plantae. Siswa yang memiliki minat dan kreativitas tinggi memperoleh nilai rata-rata 

prestasi belajar sebesar (7,193), hampir sama dengan siswa yang memiliki minat dan 

kreativitas rendah (6,425). Hal ini menunjukkan minat dan kreativitas siswa berperan 

penting dalam proses belajar siswa. 

Minat adalah tenaga penggerak yang terpercaya bagi proses belajar oleh 

karena itu sudah semestinya pengajaran memberikan peluang yang lebih besar bagi 

perkembangan minat. Minat merupakan faktor internal dalam diri siswa untuk 

mencapai kesuksesan belajar. Minat belajar yang rendah sulit untuk diharapkan 

adanya kesungguhan dan keuletan dalam belajar. Sedangkan untuk belajar biologi 

benar-benar membutuhkan ketekunan dan pemahaman. Adanya minat pada pelajaran 

biologi, akan berpengaruh pada prestasi belajar yang dicapai. Siswa dengan minat 

belajar yang tinggi akan lebih meningkat perannya jika keadaan ini timbul pada 
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siswa yang memiliki kreativitas tinggi.  Siswa akan lebih cepat dalam memahami 

materi pelajaran. Kegiatan yang dapat memupuk kreativitas adalah: menjajaki dan 

mengenal lingkungan, mengembangkan bakat seni alamiah, bercerita dan main 

drama, serta berpikir kreatif dan imajinasi. Kegiatan menjajaki dan mengenal 

lingkungan dilakukan dengan mengajak anak didik untuk mengenal dan mencintai 

lingkungannya dengan melakukan petualangan bersama untuk menemukan hal-hal 

baru dan indah di alam. Mendorong anak untuk mengamati dan melukiskan segala 

sesuatu yang ia lihat. Dengan kegiatan mengamati tersebut anak dapat 

mengembangkan daya imajinasinya secara optimal. Kegiatan yang merangsang 

berpikir kreatif dan imajinatif hendaknya dilakukan sesering mungkin oleh guru agar 

siswa dapat menjangkau wawasan-wawasan yang sebelumnya belum pernah 

dipelajari (Munandar, 2002: 71). 

Hasil penelitian Yulia bahwa tidak ada interaksi pembelajaran fisika antara 

tinggi, sedang dan rendah kemampuan awal dengan tinggi, sedang, rendah perhatian 

siswa dalam belajar fisika terhadap penguasaan konsep listrik dinamis siswa kelas IX 

SMP N Polokarto tahun pelajaran 2008/2009 dengan kemapuan awal terhadap 

penguasaan konsep. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun tingkat kemampuan 

awal tidak akan merubah kategori atau tingkat perhatian siswa dalam  belajar fisika. 

Hasil penelitian yang saya lakukan juga tidak terdapat interaksi antara minat dan 

kreativitas terhadap prestasi belajar biologi siswa pada kompetensi dasar plantae. 

berarti interaksi antara minat dan kreativitas siswa tidak berpengaruh nyata terhadap 

prestasi belajar biologi siswa pada kompetensi dasar plantae. 
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7. Pengaruh interaksi antara pembelajaran berbasis masalah dengan inkuiri 

terbimbing dan bebas termodifikasi dengan minat dan kreativitas siswa terhadap 

prestasi belajar  

 Hipotesis ketujuh memperoleh FhitungABC > Ftabel (9,256 > 4,00) diterima 

pada taraf signifikansi 5% (p < 0,05), berarti interaksi antara pembelajaran berbasis 

masalah dengan inkuiri terbimbing dan bebas termodifikasi dengan minat dan 

kreativitas siswa berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar biologi siswa pada 

kompetensi dasar plantae. Siswa yang diberi pembelajaran berbasis masalah dengan 

inkuiri terbimbing dengan minat dan kreativitas tinggi memperoleh nilai rata-rata 

prestasi belajar sebesar (7,336), lebih tinggi daripada pembelajaran inkuiri bebas 

termodifikasi dengan minat dan kreativitas rendah (5,600). Artinya interaksi antara 

pembelajaran berbasis masalah dengan metode inkuiri terbimbing dengan minat dan 

kreativitas siswa yang tinggi sangat efektif dalam meningkatkan prestasi belajar 

biologi siswa. 

Inkuiri merupakan suatu proses pengajaran yang memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengakomodasikan dan mengasimilasikan informasi yag 

mengandung proses mental yang lebih tinggi tingkatannya, seperti merumuskan 

masalah, merencanakan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisa data, menarik 

kesimpulan, serta menimbulkan sikap obyektif, jujur, hasrat ingin tahu, terbuka, 

sehingga pada akhirnya dapat mencapai kesimpulan yang dapat disetujui bersama. 

Moh. Uzer Usman dan Setiawati (1993 :125), menyatakan ”metode inkuiri 

merupakan suatu cara penyampaian pelajaran dengan penelaahan sesuatu yang 

bersifat mencari secara kritis, analisis dan argumentatif (ilmiah) dengan 

menggunakan langkah-langkah tertentu menuju suatu kesimpulan”. Metode inkuiri 
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terbimbing sangat tepat digunakan pada siswa yang memiliki minat dan kreativitas 

belajar yang tinggi. Tanpa minat dan kreativitas yang tinggi dari siswa, maka metode 

inkuiri terbimbing kurang efektif dalam mencapai tujuannya. Siswa yang berminat 

rendah akan sulit diajak untuk memperhatikan dan kurang antusias dalam 

pembelajaran, sedangkan siswa yang memiliki kreativitas rendah sulit untuk diminta 

mengeksplorasi hal-hal baru.  

Penggunaan metode inkuiri terbimbing pada siswa dengan minat dan 

kreativitas tinggi akan lebih bermakna dan berhasil mencapai tujuannya. Siswa yang 

berminat tinggi akan senang dengan adanya variasi metode pembelajaran dan 

antusias dalam mengikuti pelajaran. Sedangkan siswa yang bermental kreatif akan 

berhasrat untuk mengubah sekelilingnya menjadi lebih baik, memiliki kepekaan dan 

tanggap terhadap segala sesuatu. Berminat untuk menggali potensi diri,  memiliki 

rasa ingin tahu yang kuat, berpikir secara mendalam, mampu berkonsentrasi terhadap 

suatu permasalahan, siap untuk mencoba segala sesuatu, bersabar dalam 

memecahkan masalah, optimis, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. 

(Chandra, 1994: 49).  Melalui interaksi tersebut, maka tujuan pembelajaran akan 

dapat tercapai, sehingga siswa memiliki pemahaman yang lebih baik. 

Namun demikian penelitian yang dilakukan oleh Yulia Saraswati menunjukkan 

adanya perbedaan dengan penelitian ini, ia menyimpulkan tidak ada interaksi pada 

pembelajaran fisika melalui inkuiri terbimbing metode eksperimen dan demonstrasi 

serta tinggi, sedang, rendah kemampuan awal dan tinggi, sedang rendah perhatian 

siswa dalam belajar fisika terhadap penguasaan  konsep listrik dinamis siswa kelas 

IX SMP N 1 Polokarto tahun pelajaran 2008/2009. Hal ini menunjukkan bahwa 

metode pembelajaran berbeda yang disampaikan oleh guru tidak akan merubah 
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kategori atau tingkat kemampuan awal dan perhatian siswa dalam belajar fisika. 

Hasil kesimpulan akhir ini juga tidak sama dengan hasil kesimpulan hasil penelitian 

saya, hal demikian juga sama dengan alasan yang saya kemukakan pada hipotesis-

hipotesis sebelumnya, yaitu dapat ditinjau dari berbagai hal,  misalnya: jenjang 

pendidikannya berbeda sehingga tingkat kemampuan penalarannya pun berbeda., 

kondisi siswa yang berbeda, karena jenis mata pelajarannya yang berbeda, 

pengalaman belajar yang dialami oleh siswa juga berbeda kapasitasnya,  

 

E. Keterbatasan Penelitian  

Meskipun penelitian ini dirancang dan dilaksanakan sebaik-baiknya, namun 

masih terdapat beberapa keterbatasan, antara lain :  

1. Keterbatasan dalam mengambil variabel penelitian, yang sebenarnya masih 

banyak variabel lain yang turut memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa, misalnya kondisi fisik sehat atau kurang sehat , waktu pelaksanaan pagi 

atau siang, banyak sedikitnya jumlah siswa, kondisi lingkungan desa atau kota, 

sarana dan prasarana.  

2. Prestasi belajar siswa dalam penelitian ini terbatas pada prestasi belajar mata 

pelajaran biologi pada kompetensi dasar plantae, sehingga untuk prestasi belajar 

mata pelajaran yang lain atau pokok bahasan yang lain belum dapat diketahui.   

3. Sampel penelitian hanya terbatas pada siswa SMA Negeri 1 Wonosari, sehingga 

hasil penelitian tidak dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pembelajaran berbasis masalah dengan inkuiri terbimbing dan bebas 

termodifikasi berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar biologi siswa pada 

kompetensi dasar plantae. Terbukti dari hasil uji anava yang memperoleh FhitungA > 

Ftabel (13,162 > 4,00) diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Hasil uji lanjut 

anava menunjukkan bahwa ada beda rerata antara pembelajaran inkuiri terbimbing 

dengan pembelajaran bebas termodifikasi dalam menentukan prestasi belajar biologi 

siswa, metode inkuiri terbimbing lebih efektif dari pada bebas termodifikasi  hal ini 

dapat dilihat dari hasil uji lanjut anava yang memperoleh t hitung 5,671 dengan nilai 

p= 0,000 diterima pada taraf signifikan  = 0,5 % ( p < 0,05 pembelajaran inkuiri 

terbimbing (6,942) lebih efektif dibandingkan pembelajaran bebas termodifikasi 

(6,416). 

2. Minat siswa berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar biologi siswa pada 

kompetensi dasar plantae. Terbukti dari hasil uji anava yang memperoleh FhitungB > 

Ftabel (7,279 > 4,00) diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Hasil uji lanjut 

anava menunjukkan bahwa ada beda rerata antara minat tinggi dengan minat rendah 

dalam menentukan prestasi belajar biologi siswa, minat tinggi lebih efektif dari pada 

minat rendah hal ini dapat dilihat dari hasil uji lanjut anava yang memperoleh t 

hitung 3,674 dengan nilai p= 0,000 diterima pada taraf signifikan  = 0,5 % ( p < 

145 
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0,05 Siswa yang berminat tinggi (6,875) lebih efektif dibandingkan siswa yang 

berminat rendah (6,483). 

3. Kreativitas siswa berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar biologi siswa 

pada kompetensi dasar plantae. Terbukti dari hasil uji anava yang memperoleh 

FhitungC > Ftabel (6,732 > 4,00) diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05).  Hasil uji 

lanjut anava menunjukkan bahwa ada beda rerata antara kreativitas tinggi dengan 

kreativitas rendah dalam menentukan prestasi belajar biologi siswa.                 

Kreativitas tinggi lebih efektif dari pada kreativitas rendah hal ini dapat dilihat dari 

hasil uji lanjut anava yang memperoleh t hitung 3,093 dengan nilai p= 0,003 diterima 

pada taraf signifikan  = 0,5 % ( p < 0,05 Siswa yang memiliki kreativitas tinggi 

(6,867) lebih efektif dibandingkan siswa yang memiliki kreativitas rendah (6,491). 

4. Interaksi antara pembelajaran berbasis masalah dengan inkuiri terbimbing dan 

bebas termodifikasi dengan minat siswa berpengaruh signifikan terhadap prestasi 

belajar biologi siswa pada kompetensi dasar plantae. Terbukti dari hasil uji anava 

yang memperoleh FhitungAB > Ftabel (5,489 > 4,00) diterima pada taraf signifikansi 5% 

(p<0,05). Hasil uji lanjut anava menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara metode 

pembelajaran dan minat dalam menentukan prestasi belajar biologi siswa. Interaksi 

antara pembelajaran berbasis masalah dengan inkuiri terbimbing dan bebas 

termodifikasi dengan minat siswa berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar 

biologi siswa pada kompetensi dasar plantae hal ini dapat dilihat dari hasil uji lanjut 

anava yang memperoleh t hitung 3,979 dengan nilai p= 0,000 diterima pada taraf 

signifikan  = 0,5 % ( p < 0,05 Metode pembelajaran inkuiri terbimbing dan minat 

tinggi (6,968) lebih efektif dibandingkan metode bebas termodifikasi dan minat 

rendah (6,050).  
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5. Interaksi antara pembelajaran berbasis masalah dengan inkuiri terbimbing dan 

bebas termodifikasi dengan kreativitas siswa berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi belajar biologi siswa pada kompetensi dasar plantae Terbukti dari hasil uji 

anava yang memperoleh FhitungAC > Ftabel (5,543 > 4,00) diterima pada taraf 

signifikansi 5% (p<0,05). Hasil uji lanjut anava menunjukkan bahwa terdapat 

interaksi antara metode pembelajaran dan kreativitas dalam menentukan prestasi 

belajar biologi siswa, hal ini dapat dilihat dari hasil uji lanjut anava yang 

memperoleh t hitung 3,841 dengan nilai p= 0,000 diterima pada taraf signifikan  = 

0,5 % ( p < 0,05, metode pembelajaran inkuiri terbimbing dan kreativitas tinggi 

(6,960) lebih efektif dibandingkan metode bebas termodifikasi dan kreativitas rendah 

(6,057).  

6. Interaksi antara minat dan kreativitas siswa tidak berpengaruh terhadap prestasi 

belajar biologi siswa pada kompetensi dasar plantae. Terbukti dari hasil uji anava 

yang memperoleh FhitungBC < Ftabel (3,207 < 4,00) ditolak pada taraf signifikansi 5% 

(p<0,05). Hasil uji lanjut anava menunjukkan bahwa ada beda rerata interaksi antara 

minat dan kreativitas dalam menentukan prestasi belajar biologi siswa. Siswa yang 

memiliki minat tinggi dan kreativitas tinggi (7,193) tidak lebih efektif dibandingkan 

minat rendah dan kreativitas rendah (6,425). 

7. Interaksi antara pembelajaran berbasis masalah dengan inkuiri terbimbing dan 

bebas termodifikasi dengan minat dan kreativitas siswa berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi belajar biologi siswa pada kompetensi dasar plantae. Terbukti dari 

hasil uji anava yang memperoleh FhitungABC > Ftabel (9,256 > 4,00) diterima pada 

taraf signifikansi 5% (p<0,05). Hasil uji lanjut anava menunjukkan bahwa terdapat 

interaksi antara metode pembelajaran, minat, dan kreativitas dalam menentukan 
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prestasi belajar biologi siswa, hal ini dapat dilihat dari hasil uji lanjut anava yang 

memperoleh t hitung 3,042 dengan nilai p= 0,000 diterima pada taraf signifikan  = 

0,5 % ( p < 0,05. Metode pembelajaran inkuiri terbimbing dengan minat tinggi dan 

kreativitas tinggi (7,336) lebih efektif dibandingkan metode bebas termodifikasi 

dengan minat rendah, dan kreativitas rendah (5,600). 

 

B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka dapat diambil implikasi 

penelitian sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan penelitian yang 

akan datang, di samping itu dapat pula digunakan sebagai acuan dalam upaya 

untuk meningkatkan keberhasilan belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

biologi. 

 

2. Implikasi Praktis 

a. Terdapat beberapa macam alternatif metode mengajar bagi guru yang dapat  

digunakan untuk meningkatkan efektifitas proses belajar mengajar. Untuk 

mengajar kompetensi dasar plantae dengan berbasis masalah melalui inkuiri yang 

perlu diperhatikan adalah pengalaman guru antara lain: guru haruslah melakukan 

eksperimen terlebih dulu, guru harus survey lokasi yang menjadi obyek 

pembelajaran plantae, guru harus mempunyai kemampuan untuk melakukan 

bimbingan terhadap siswa, membimbing diskusi siswa. 
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b.  Prestasi belajar dapat dicapai secara optimal jika pembelajaran diberikan dengan  

metode yang inkuiri, penggunaan metode inkuiri terbimbing dapat menjadi salah 

satu alternatifnya. Kemudian dalam aplikasinya diharapkan memperhatikan 

minat dan kreativitas siswa, sehingga pembelajaran akan lebih berhasil. Dalam 

mengajar plantae dengan inkuiri guru harus bersedia memfasilitasi sarana dan 

prasarana yang memadai sehingga dalam mempelajari plantae  peralatan apa, 

bahan apa, dari mana diperoleh guru siap menyediakan untuk menstimulir dan 

meningkatkan  minat serta kreativitas siswa tersebut .  

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas dapat disampaikan saran 

sebagai berikut :  

1. Untuk Siswa 

a. Siswa diharapkan dapat membiasakan diri dengan metode inkuiri yang digunakan 

guru, memberikan tanggapan positif, dan lebih meningkatkan keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran. 

b. Pelajaran biologi bukanlah mata pelajaran yang sulit, sebab melalui penumbuhan 

minat dan ketekunan belajar, maka siswa akan dapat memahami materi yang 

diajarkan. Selain itu siswa diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang ada 

seefisien mungkin untuk belajar baik di rumah maupun di sekolah, serta bertanya 

kepada guru bila ada hal yang belum dipahami. 

c. Para siswa perlu lebih meningkatkan diri melalui berbagai aktivitas dan 

mengembangkan berbagai metode belajar sekaligus sebagai sarana memperluas 

pengetahuan, wawasannya, sehingga dapat belajar secara kreatif.  
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2. Untuk Guru  

a. Perlu meningkatkan kompetensi mengajar guru, baik dalam penguasaan materi 

maupun dalam penggunaan metode mengajar. Penggunaan metode mengajar 

inkuiri, akan lebih memberikan kompetensi belajar terhadap siswa sehingga 

siswa akan lebih aktif dan lebih berprestasi. 

b. Mampu memberikan informasi, pengertian dan motivasi yang baik bagi siswa 

agar diperoleh suatu sikap positif dari siswa secara keseluruhan sehingga proses 

belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif. Guru perlu memahami 

karakteristik siswa secara individual melalui pendekatan personal dan konseling, 

sehingga dapat membangkitkan minat belajar siswa yang lebih tinggi. 

c. Guru hendaknya selalu berupaya memahami siswa dari berbagai aspek, 

khususnya dalam membantu siswa dalam menghadapi kesulitan belajar, 

memberikan bimbingan dan arahan (konseling) untuk menumbuhkan kreativitas 

dalam belajar. 
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SERTA BERORIENTASI PEMBERIAN CONTOH  UNTUK CALON GURU FISIKA Sumber : 
http://pustakailmiah.unila.ac.id/2009/07/16/penerapan-model-pembelajaran-astronomi-
berbasis-inkuiri-dan-eksplorasi-serta-berorientasi-pemberian-contoh-untuk-calon-guru-
fisika/ 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERPIMPIN PADA MATERI 
POKOK HIDROLISIS GARAM SISWA KELAS XI SMA YP UNILA Sumber: 
http://pustakailmiah.unila.ac.id/2009/07/16/penerapan-model-pembelajaran-inkuiri-
terpimpin-pada-materi-pokok-hidrolisis-garam-siswa-kelas-xi-sma-yp-unila/ 

KAJIAN TENTANG HASIL BELAJAR, KERJA ILMIAH, 
DAN SIKAP ILMIAH SISWA KELAS XI SMA NEGERI 7 
MALANG YANG DIBELAJARKAN DENGAN METODE 
INKUIRI TERBIMBING PADA MATERI POKOK 
HIDROLISIS GARAM Sumber : http://karya 
ilmiah.um.ac.id/index.php/kimia/article/view/1366 
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Keefektifan Penggunaan Metoda Pembelajaran Inkuiri 
Terbuka dan Inkuiri Terbimbing dalam Meningkatkan 
Proses Pembelajaran dan Hasil Belajar Kimia Siswa SMA 
Laboratorium Malang Kelas X 
Sumber : http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/kimia/article/view/1112 

 
Penerapan Metode Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 
untuk Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa 
Kelas XI-IA SMA Negeri 8 Malang pada Materi Pokok 
Koloid 
anis shalikhawati 

Sumber : http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/kimia/article/view/2510 

PERBEDAAN HASIL BELAJAR DAN KEMAMPUAN 
BERPIKIR TINGKAT TINGGI SISWA KELAS XI SMA 
NEGERI 4 MALANG YANG DIBELAJARKAN DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE INKUIRI TERBIMBING 
DAN METODE KONVENSIONAL PADA MATERI 
POKOK KOLOID TAHUN AJARAN 2008-2009 
Yuwanita Indriani Sumber : http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/kimia/article/view/1808 
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http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/kimia/article/view/1808 
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