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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan penggunaan model pembelajaran guided 
inquiry disertai demonstrasi, banyaknya siklus yang dilalui untuk meningkatkan proses belajar berupa keaktifan 
siswa, dan mengetahui persentase peningkatan keaktifan siswa kelas VII-D SMP Muhammadiyah 2 Mlati dengan 
menggunakan pendekatan guided inquiry disertai demonstrasi pada materi pelajaran pencemaran lingkungan. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII-D SMP Muhammadiyah 2 Mlati yang berjumlah 33 orang. 
Objek penelitian ini adalah tentang model pembelajaran guided inquiry disertai demonstrasi yang digunakan 

untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran pencemaran lingkungan. Pemilihan materi 
pencemaran lingkungan didasarkan pada realita sebelumnya bahwa peserta didik hanya dituntun menghafal 
materi, maka dengan penggunaan model pembelajaran guided inquiry disertai demonstrasi peserta didik 
menemukan pengetahuannya sendiri dengan cara berbuat. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan tes. 
Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan model pembelajaran guided inquiry disertai 
demonstrasi terlaksana sesuai sintaks pelaksanaannya. Pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan 
keaktifan dan hasil belajar. Pada siklus I rata-rata keaktifan siswa diperoleh 65,45% dan pada siklus II mencapai 
79,69, sedangkan nilai hasil belajar siswa sudah lebih dari 85% yang ≥ KKM yang ditetapkan oleh sekolah untuk 

mata pelajaran IPA yaitu 70,00. Peningkatan yang terjadi yaitu pada siklus I hanya 24 siswa atau 72,72% dan 
siklus II menjadi 31 siswa atau 93,93% siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal. Ini menunjukkan 
adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas VII-D SMP Muhammadiyah 2 Mlati Sleman. 
 
Kata kunci: Keaktifan, guided inquiry, metode demonstrasi, pencemaran lingkungan. 

 

 

Pendahuluan 

Berdasarkan Observasi pada tanggal 7 dan 8 maret 

2014 kelas VII-D di SMP Muhammadiyah 2 

Mlati.Pembelajaran IPA yang dilakukan masih belum 

optimal, ini dapat dilihat dari rendahnya keaktifan 

peserta didik dalam mengetahui dan memahami suatu 

masalah yang terjadi.Pembelajaran lebih bersifat 

teacher centered, guru hanya menyampaikan 

pengetahuan biologi secara teoritik atau terpaku pada 

buku pelajaran. Jumlah siswa sebanyak 33 orang,siswa 

yang cenderung tidak fokus dan tidak respon terhadap 

pembelajaran yang berlangsung sebanyak 17 siswa, 
siswa  yang ditunjuk untuk bertanya ataupun diberi 

pertanyaan tidak mau bertanya dan bingung untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan sebanyak 5 

siswa, siswa yang mengantuk saat proses pembelajaran 

sebanyak 2 siswa dan yang berbicara sendiri dengan 

siswa lainnya sebanyak 4 siswa.  

Pembelajaran yang berlangsung siswa hanya 

menghafal informasi yang diperoleh. Siswa tidak 

terbiasa untuk mengembangkan potensi berpikirnya 

untuk melakukan suatu eksperimen, sehingga siswa 

akan cenderung menjadi malas berpikir secara mandiri. 

Hal ini mengindikasi adanya faktor kejenuhan dan 

kurangnya keaktifan siswa dalam bentuk (visual, oral, 

dan motorik) hal ini disebabkan proses pembelajaran 

tidak membuat siswa lebih aktif untuk menemukan 

suatu fakta langsung serta pembelajaran yang 

membosankan membuat siswa kesulitan dalam 

memahami materi pembelajaran yang disampaikan.  

Menyadari adanya kelemahan-kelemahan dalam 

pembelajaran IPA di Kelas VII-D SMP 

Muhammadiyah 2 Mlati maka perlu adanya solusi 

untuk memecahkan permasalahan melalui upaya 
peningkatan keaktifan belajar siswa. Upaya ini dapat 

dilakukan dengan memilih model pembelajaran yang 

tepat dan sesuai, sehingga siswa dapat menggali 

potensi yang dimilikinya dan siswa dapat lebih 

memahami alam sekitarnya dengan cara mencari tahu 

dan berbuat. Guided inquiry merupakan salah satu 

model pembelajaran yang bisa mengarahkan peserta 

didik untuk dapat melakukan investigasi permasalahan 

yang ada di alam sekitar. Sehingga tujuan dari  proses 

pembelajaran  yang diharapkan dapat tercapai. 

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan bahwa IPA 

dibelajarkan kepada peserta didik dengan baik perlu 
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adanya bimbingan dan arahan guru. Peserta didik 

diberi kesempatan untuk eksplorasi secara bebas, 

kegiatan itu bisa disebut inquiry. 

Guided inquiry merupakan model pembelajaran  

yang mengutamakan siswa untuk menggali ilmu 

pengetahuan dengan cara melakukan eksperimen. 

Model pembelajaran ini digunakan bilamana masalah 

dirumuskan oleh siswa dan mendesain eksperimen 

sendiri serta mengumpulkan dan menganalisis data 
sampai mengambil kesimpulan. Salah satu ciri guided 

inquiry yaitu guru bertugas mengarahkan siswa untuk 

melakukan investigasi. Guided inquiry merupakan  

model pembelajaran yang melibatkan siswa lebih aktif 

dalam kegiatan pembelajaran untuk menggali potensi 

yang ada dalam dirinya dengan arahan dari guru, maka 

guided inquiry sangat tepat diterapkan dalam proses 

pembelajaran yaitu masih adanya peran serta guru 

dalam proses pembelajaran. Siswa  jenjang SMP masih 

membutuhkan arahan dari guru. Pemilihan guided 

inquiry dikarenakan dalam pembelajaran guru dan 

siswa belum terbiasa menggunakan model 
pembelajaran yang murni inquiry sehingga digunakan 

guided inquiry yangmerupakan bagian dan 

tingkatannya di bawah inquiry.  

Guided inquiry diprediksi lebih baik jika 

dipadukan dengan metode pembelajaran yang sesuai 

sehingga dapat mengekplorasi kemampuan siswa yaitu 

dengan metode demonstrasi.Sagala (2006) menyatakan 

bahwa metode demonstrasi adalah suatu cara guru 

mengajar, dengan mempertunjukkan atau 

memperlihatkan kepada siswa tentang suatu proses 

atau cara kerja suatu benda secara nyata ataupun tiruan, 
untuk mencapai tujuan pengajaran dengan harapan 

siswa dapat memahami, bahkan bisa melakukannya 

sendiri. Metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas 

dari penjelasan secara lisan oleh guru  maka 

pembelajaran demonstrasi dapat digunakan untuk 

mendukung keberhasilan model pembelajaran inkuiri 

(Sagala,2006 : 211). 

Cara penyajian pelajaran pada metode demonstrasi 

ini di aplikasikan dengan menggunakan alat-alat bantu 

pengajaran seperti benda-benda miniature, gambar, 

perangkat alat-alat laboratorium dan lain-lain. Faktor 
dari diri siswa yang lebih suka belajar melalui melihat 

(visual) danmelalui praktik (motorik)akan lebih suka 

jika menerima pelajaran dengan banyak menggunakan 

gambar-gambar dan menggunakan alat-alat untuk 

melakukan praktikum. sehingga diharapkan siswa 

dapat mudah dalam belajar, dan siswa di rangsang 

untuk lebih aktif dalam  mengamati yang dapat 

menjadikan belajar lebih menyenangkan. 

Penggabungan model pembelajaran guided inquiry 

dan demonstrasidiharapkan dapat mengeksplorasi 

kemampuan siswa dalam belajar materi pencemaran 

lingkungan dengan bimbingan dari guru, melatih siswa 
supaya lebih aktif dalam mengamati gambar-gambar 

dan alat-alat yang digunakan, dan menumbuhkan 

imajinasi yang menarik dan belajar menjadi lebih 

menyenangkan. Penggunaaan model pembelajaran ini 

siswa tertantang dalam belajar materi pencemaran 

lingkungan yang biasa nya hanya menghafal materi 

pelajaran, tetapi dengan penggunaan model 

pembelajaran guided inquiry disertai demonstrasi siswa 

akan menemukan dan memecahkan masalah yang 

diberikan dengan cara berbuat. yang menyebabkan 

antusias dan keaktifan belajar siswa meningkat. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan “Classroom Action 

Reaseach” atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK) lebih 

bertujuan untuk memperbaiki kinerja, dan hanya 

membahas mengenai masalah yang terjadi disuatu 
kelas saja, sifatnya kontekstual dan hasilnya tidak 

untuk digeneralisasi yang merupakan proses 

pengkajian berdaur (cyclical). Suharsimi (2010 :20 ) 

menyatakan dengan 4 tahap tindakan perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Penelitian 

yang dilaksanakan bersifat siklis yang berarti tindakan 

berikutnya senantiasa diusahakan lebih baik dari 

tindakan sebelumnya. 

1. Perencanaan  

Perencanaan tindakan dibuat agar penelitian ini 

sesuai  dengan yang diharapkan, yaitu sebagai 

berikut :  

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) mengenai materi pembelajaran yang 

akan diberikan dengan menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry disertai 

demonstrasi. 

b. Mempersiapkan soal post tes dan lembar 

observasi yang telah di validasi.  

c. Persiapan perencanaan aktivitas dalam kelas  
d. Guru mengaturtempat duduk yang 

memungkinkan semua siswa dapat 

memperhatikan dengan jelas apa yang akan 

didemonstrasikan. Tempat duduk siswa 

diubah menyerupai ruang sidang kecil. Guru 

mengemukakan tugas-tugas apa yang harus 

dilakukan oleh siswa. Guru membentuk 

kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-

5 siswa pada setiap kelompoknya. Guru 

memperkenalkan dan mengarahkan siswa 

terhadap topik yang akan dipelajari. 
Menemukan pengetehuan awal yang dimiliki 

oleh siswa terhadap topik. Menemukan 

kesalahan konsep yang dimiliki oleh siswa. 

Menuntun siswa untuk melakukan eksperimen 

dengan beberapa pertanyaan. Apa bahan dan 

alat yang kalian butuhkan? Apa prosedur yang 

akan kalian lakukan untuk mengumpulkan 

data? Bagaimana kalian melakukan observasi 

dan merekam data? 

e. Siswa dikelompokan kedalam kelompok kecil 

yang terdiri dari 4 siswa pada setiap 
kelompok. Siswa meengerjakan tugas yang 

diberikan dan  mencatat hal-hal yang 

dianggap penting dari pelaksanaan 

demonstrasi. Memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh guru. Menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh guru. Membuat prosedur 

eksperimen. Menentukan alat dan bahan yang 

akan digunakan. Menentukan teknik observasi 

yang akan dilakukan. Menentukan teknik 

merekam data. 
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2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Implementasi: siswa menggunakan alat dan 

bahan, melakukan prosedur eksperimen, 

melakukan kegiatan observasi dan merekam 

data yang diperoleh. Guru menuntun siswa 

dalam menggunakan alat dan bahan.Menuntun 

siswa dalam melakukan prosedur eksperimen. 

Menuntun siswa dalam mengobservasi dan 
merekam data. 

b. Penyimpulan: guru menuntun siswa untuk 

merumuskan suatu kesimpulan berdasarkan 

bukti-bukti yang di dapat dan hipotesis yang 

telah dirumuskan. Siswa merumuskan suatu 

kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang di 

dapat dan hipotesis yang telah dirumuskan. 

c. Melaporkan: Guru menuntun siswa dalam 

melaporkan hasil eksperimen yang telah 

dilakukan melalui kegiatan diskusi. Siswa 

melaporkan hasil  data yang telah diperoleh 

dalam bentuk presentasi kepada teman-
temannya. 

 

 

 

3. Observasi  

 Pada tahap ini dilaksanan observasi 

terhadap pelaksanaan tindakan dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah 

dibuat, pengamatan atau observasi dilakukan 

untuk melihat aktivitas siswa kelas VII-D 

SMP Muhammadiyah 2 Mlati selama proses 

pembelajaran pada materi pencemaran 

lingkungan. Untuk tahap observasi ini dibantu 
Ibu Irawati Andi P, M.Si., selaku kolaborator 

dalam penelitian dan saudari Rosiana Lisa dan 

Renyka Sucipta Kadhi selaku rekan dari 

peneliti. 

 

4. Refleksi  

 Pada tahap refleksi ini, peneliti akan 

berdiskusi dengan guru mengenai hasil 

pengamatan yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran pencemaran lingkungan yang 

dilakukan dengan menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry disertai 
demonstrasi kekurangan yang masih ada 

dalam siklus I ini akan digunakan untuk 

perbaikan pada siklus II.  

 

 

Hasil dan Pembahasan 

Tabel 4. Hasil observasi keaktifan siklus 1 siswa kelas VII-D SMP Muhammadiyah 2 Mlatidengan menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry disertai demonstrasi pada materi pelajaran pencemaran lingkungan dan pencemaran air 

No Indicator Aspek yang diamati  Sintaks pembelajaran guided inquiry 
disertai demonstrasi 

Jumlah 
siswa 

Persentase 
(%) 

Perse
ntase 

kelas  

1. Kegiatan 

visual 

Membaca  Siswa mengetahui topik yang 

dipelajari yaitu pencemaran 

lingkungan dan air 

30 91   

 

 

 

 

 

 

 

 

65,45 
 

Mengamati petunjuk 

eksperimen 

Siswa akan melakukan percobaan 

tentang pencemaran lingkungan  

28 84  

Melihat gambar-

gambar 

Siswa mengetahui tugas yang 

diberikan guru. 

31 93  

2. Kegiatan 

oral 

Mengemukakan 

pendapat 

Siswa merumuskan hipotesis dan 

menemukan permasalahan, dan 

mempresentasi kan hasil diskusi 

yang diperoleh  

22 67  

Berdiskusi  Siswa membuat prosedur yang akan 

digunakan, dan menentukan alat dan 

bahan  

29 87  

Mengemukakan suatu 

fakta 

Siswa menyimpukan bukti-bukti 

yang didapat 

20 60  

Menghubungkan 

suatu kejadian 

Siswa melakukan percobaan terkait 

pencemaran lingkungan dan 

pencemaran tanah dan 

menghubungkan keejadian-kejadian 

yang diperoleh 

10 30  

Mengajukan 

pertanyaan  

Siswa berdiskusi terkait pencemaran 

lingkungan. 

20 61  

3. Kegiatan 

motor  

Menyiapkan alat dan 

bahan  

Siswa menentukan alat dan bahan 

yang akan digunakan  

29 88  
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Tabel 9. Hasil observasi keaktifan siklus 1 siswa kelas VII-D SMP Muhammadiyah 2 Mlati dengan menggunakan 

model pembelajaran guided inquiry disertai demonstrasi pada materi pelajaran pencemaran lingkungan dan 

pencemaran air. 

No Indicator Aspek yang diamati  Sintaks pembelajaran guided inquiry 

disertai demonstrasi 

Jumlah 

siswa 

Persenta

se (%) 

Persenta

se kelas  

1. Kegiatan 

visual 

Membaca  Siswa mengetahui topik yang 

dipelajari yaitu pencemaran 

lingkungan dan air 

31 93  

 

 
 

 

 

 

 

 

79.69 

 

Mengamati petunjuk 
eksperimen 

Siswa akan melakukan percobaan 
tentang pencemaran lingkungan  

30 90 

Melihat gambar-gambar Siswa mengetahui tugas yang 

diberikan guru. 

31 93 

2. Kegiatan 

oral 

Mengemukakan 

pendapat 

Siswa merumuskan hipotesis dan 

menemukan permasalahan, dan 

mempresentasi kan hasil diskusi 
yang diperoleh  

24 72 

Berdiskusi  Siswa membuat prosedur yang akan 

digunakan, dan menentukan alat dan 

bahan  

28 85 

Mengemukakan suatu 

fakta 

Siswa menyimpukan bukti-bukti 

yang didapat 

23 70 

Menghubungkan suatu 

kejadian 

Siswa melakukan percobaan terkait 

pencemaran lingkungan dan 

pencemaran tanah dan 

menghubungkan keejadian-kejadian 

yang diperoleh 

19 59 

Mengajukan pertanyaan  Siswa berdiskusi terkait pencemaran 

lingkungan. 

19 59 

3. Kegiatan 

motor  

Menyiapkan alat dan 

bahan  

Siswa menentukan alat dan bahan 

yang akan digunakan  

30 90 

Melakukan percobaan  Siswa menggunakan alat dan bahan 

untuk percobaan secara tepat, dan 

siswa melakukan percobaan secara 
berurutan. 

28 84 

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh 

melalui lembar observasi dan hasil post test pada 

materi pencemaran lingkungan siswa kelas VII-D SMP 

Muhammadiyah 2 Mlati melalui model pembelajaran 

guided inquiry disertai demonstrasi diketahui bahwa 

terjadi peningkatan keaktifan siswa pada setiap aspek 

penilaian dalam setiap siklusnya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

keterlaksanaan penggunaan model pembelajaran 

guided inquiry disertai demonstrasi, mengetahui 
banyaknya siklus yang dilalui untuk meningkatkan 

keaktifan siswa, dan mengetahui persentase 

peningkatan keaktifan siswa kelas VII-D SMP 

Muhammadiyah 2 Mlati dengan menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry disertai demonstrasi pada 

materi pelajaran Pencemaran Lingkungan.  

Setelah pemberian tindakan selama dua siklus 

terjadi peningkatan keaktifan siswa dan hasil belajar 

yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)  

yang ditetapkan oleh SMP Muhammadiyah 2 Mlati 

yaitu 70.00. Nilai ketuntasan belajar siswa sebesar 

72,72% menjadi 93,93% ini menunjukan adanya 

peningkatan sebesar 21%. Sedangkan rata-rata 

keaktifan siswa kelas VII-D mengalami peningkatan 

dari siklus I 65,45% menjadi 79,69% pada siklus II.  

Sehingga indikator pencapaian telah terpenuhi dan 

siklus dihentikan sampai siklus II. 

 

 

1. Keterlaksanaan proses pembelajaran 
Keteraksanaan proses pembelajaran biologi 

dengan menggunakan model pembelajaran guided 

inquiry disertai demonstrasi pada siklus I dan 

siklus II dapat diketahui dari hasil lembar 

observasi keterlaksanaan pembelajaran dapat 

terlaksana sesuai sintak-sintak pembelajaran model 

pembelajaran guided inquiry disertai demonstrasi. 

Hal ini dikarenakan oleh adanya sosialisasi 

sebelum diberlakukannya tindakan dan terjadi 

Melakukan 

percobaan  

Siswa menggunakan alat dan bahan 

untuk percobaan secara tepat, dan 

siswa melakukan percobaan secara 

berurutan. 

27 82  
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kolaborasi yang baik antara guru, peneliti dan 

observer. 

Penerapan model pembelajaran guided 

inquiry disertai demonstrasi untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dilakukan dengan dua siklus, 

sesuai dengan hipotesis tindakan yang ditentukan, 

yaitu nilai hasil belajar (post test) siswa pada 

materi pencemaran lingkungan telah mencapai 

kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang 
ditetapkan di SMP Muhammadiyah 2 Mlati yaitu 

70,00. Hal ini berarti proses pembelajaran biologi 

pada materi pencemaran lingkungan dengan 

menggunakan model pembelajaran guided inquiry 

disertai demonstrasi dapat terlaksana dengan baik. 

 

2. Keaktifan 

Keaktifan rata-rata kelas VII-D yang 

diperoleh dari siklus I dan siklus II menunjukan 

peningkatan sebesar 14, 24 % yaitu dari siklus I ke 

siklus II persentase keaktifan kelas VII-D sejumlah 

65,45 % menjadi 79,69%.   Hal ini disebabkan 
model pembelajaranguided inquirydisertai 

demonstrasimemberikan pengalaman-pengalaman 

belajar melalui penemuan-penemuan yang 

memberikan pengaruh pada penemuan konsep. 

Dengan menggunakan model pembelajaran guided 

inquiry melibatkan peserta didik secara langsung 

dalam proses pembelajaran, maka akan 

mengoptimalkan kemampuan peserta didik dalam 

proses pembelajaran dan menemukan suatu konsep 

pada suatu materi pelajaran. Keterlibatan peserta 

didik dalam pembelajaran meliputi : 1) 
keterlibatan dalam proses observasi atau 

pengamatan obyek yang akan diteliti, 2) 

keterlibatan dalam mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang relevan dengan materi yang 

diajarkan guru, 3) keterlibatan peserta didik dalam 

membuat hipotesis yang berdasar atas pertanyaan-

pertanyaan yang telah diajukan, 4) keterlibatan 

dalam proses eksperimen yang bertujuan untuk 

membuktikan hipotesis yang ada, 5) keterlibatan 

dalam mengkomunikasikan dan menyimpulkan 

hasil dari eksperimen yang telah dilakukan. 
Melaluipembelajaran guided inquiry disetai 

demonstrasi, peserta didik tidak hanya menghafal 

dan mendengar guru, tapi menuntut peserta didik 

untuk melakukan proses pembelajaran dan 

melibatkan keaktifan siswa dalam penemuan-

penemuan fakta dan konsep-konsep terbaru secara 

kontekstual atau yang ada di lingkungan sekitar. 

Senada dengan pernyataan Amri 

(2010)Inquiry merupakan kegiatan siswa pada 

proses belajar dengan melakukan sehingga siswa 

tidak hanya belajar untuk sebanyak mungkin 

menghafal fakta dan konsep yang sudah ada di 

buku-buku teks saja, melainkan terlibat dalam 

kegiatan mempelajari proses pencarian dan 

penemuan fakta-fakta dan konsep-konsep 

berdasarkan masalah-masalah kontekstual yang 

ada di sekitarnya. 

 

Simpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan 

bahwa:  
1. Penerapan model pembelajaran guided inquiry 

disertai demonstrasi dikelas  VII-D SMP 

Muhammadiyah Mlati tahun pelajaran 2013/2014 

dapat terlaksana sesuai dengan sintak-sintaknya. 

2. Pencapaian indikator telah tercapai melalui dua 

siklus penelitian. Perbaikan yang dilakukan dalam 

siklus II antara lain: mensosialisasikan model 

pembelajaran guided inquiry disertai demonsrasi 

dengan jelas agar peserta didik tidak kebinggungan 
saat proses pembelajaran berlangsung, dan 

memberikan bimbingan kepada peserta didik agar 

dapat menghubungkan kejadian yang diperoleh 

dari hasil diskusi.  

3. Hasil yang dicapai pada setiap siklus pembelajaran 

pada materi pencemaran lingkungan melalui 

model pembelajaran guided inquiry disertai 

demonstrasi keaktifan siswa kelas VII-D SMP 

Muhammadiyah  2 Mlati tahunpelalajaran 

2013/2014 mengalami peningkatan keaktifan 

sebesar  14,24%. 
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