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Pendahuluan 

Implementasi pembelajaran biologi memerlukan 

pendekatan proses yang berorientasi pada keaktifan 

peserta didik dalam memahami materi pelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran biologi dengan pendekatan 

proses salah satunya adalah inquiry approach 

(pendekatan inkuiri). Pembelajaran dengan inquiry 

approach menuntut peserta didik untuk mengamati, 

mempelajari, dan mencermati permasalahan-

permasalahan dari obyek-obyek biologi yaitu makhluk 
hidup. 

Ada tiga tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran 

yang dievaluasi yaitu: perencanaan pembelajaran, 

pelakasanaan  pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

dan hasil belajar. Kesiapan pembelajaran merupakan 

tahapan perencanaan pembelajaran biologi yang disusun 

oleh guru, yakni persiapan guru dalam menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), kesiapan 

peserta didik, dan kesiapan sarana prasarana. 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas merupakan tahapan 

pelaksanaan pembelajaran biologi yakni pelaksanaan 
pembelajaran dengan mengimplementasi rencana 

pelaksanaan pembelajaran sedangkan aspek hasil 

pembelajaran difokuskan pada penilaian hasil belajar 

dan tindak lanjut hasil penilaian. Hasilnya berupa data 

yang dibandingkan tidak hanya untuk menentukan 

apakah ada perbedaan antara tujuan dengan keadaan 

yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan 

standar yang absolut untuk menilai manfaat program. 

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan 

pada tanggal 20 Desember 2013 didapatkan identifikasi 

masalah meliputi: peserta didik 75% belum siap dalam 

kesiapan pembelajaran di kelas, serta peserta didik pasif 

dalam pelaksanaan pembelajaran biologi, yaitu peserta 

didik 60% masih sulit berkonsentrasi dengan 
pelaksanaan pembelajaran biologi kemudian kurang 

dimanfaatkannya sarana dan prasarana yang menunjang 

dalam pelaksanaan pembelajaran biologi dan guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran sebagai sumber 

informasi satu-satunya bagi peserta didik (teacher 

centered), selanjutnya hasil pembelajaran  dilihat dari 

nilai ulangan harian yang kurang maksimal, peserta 

didik yang mencapai KKM kelas  XI IPA 2 diperoleh 

persentase sebesar 25%, XI IPA 3 diperoleh persentase 

sebesar 20% dan XI IPA 5 diperoleh persentase sebesar 

16,2%, sebagian besar peserta didik mengikuti remidi. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perencanaan pembelajaran dalam pelaksanaan 

pelaksanaan dan hasil pembelajaran biologi berbasis 

inquiry approach di SMA Muhammadiyah 2 

Yogyakarta peserta didik kelas XI IPA. 

 

 

Kata kunci: evaluasi, inquiry approach , pelaksanaan pembelajaran biologi 

Abstrak 

Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran biologi kelas XI IPA semester genap 
tahun ajaran 2013/2014 di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, berbasis inquiry approach. Subjek penelitian 

adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana, guru biologi kelas XI IPA dan 
peserta didik kelas XI IPA sampel peserta didik yang diambil adalah kelas XI IPA 2. Teknik pengumpulan 
data dengan cara wawancara, dokumentasi, observasi, dan kuisioner, dengan instrumen penelitian berupa 
lembar observasi, lembar pencermatan, pedoman wawancara, dan angket. Data yang diperoleh dianalisis 
secara deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian berupa: 1). Komponen kesiapan pembelajaran biologi berbasis inquiry approach dilihat 
dari 3 aspek yaitu kesiapan guru 94% termasuk kategori baik, kesiapan peserta didik kelas XI IPA 75% 
termasuk kategori baik, kesiapan sarana dan prasarana dikelompokkan cukup menunjang pelaksanaan 
pembelajaran; 2). Pelaksanaan proses pembelajaran diperoleh 91,5% sudah sesuai dengan ketentuan.  Proses 

pembelajaran biologi berbasis inquiry approach diperoleh: aspek pengumpulan data diperoleh 92,6% 
termasuk kategori paling tinggi, aspek perumusan masalah diperoleh 22,2% termasuk kategori tidak baik, 
aspek observasi 55,7% termasuk kategori baik, aspek posting question 60% termasuk kategori baik, aspek 
media dan alat 66,7 % termasuk kategori baik, kemudian aspek analisis dan interpretasi, aspek sintesa dan 
hipotesis serta aspek komunikasi/saran/kesimpulan 77,8% termasuk kategori baik; 3). Hasil belajar peserta 
didik kelas XI IPA  dalam pelaksanaan pembelajaran biologi berbasis inquiry approach ada 85,5 % peserta 
didik sudah tertib mengerjakan tugas, semangat dalam belajar biologi diperoleh persentase sebesar  55,2 %. 

Sementara hasil belajar peserta didik yang lulus KKM hanya  diperoleh 36,1% 
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Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi. 

Penelitian evaluasi menurut Suharsimi (2010: 36)  

menuntut adanya persyaratan yang harus dipenuhi 

dengan adanya kriteria, tolak ukur, atau standar, yang 

digunakan sebagai pembanding bagi data yang 

diperoleh, setelah data diperoleh, setelah data tersebut 

diolah dan merupakan kondisi nyata dari objek yang 

diteliti. Kesenjangan antara kondisi nyata dengan 
kondisi harapan yang dinyatakan dalam kriteria itulah 

yang dicari.  

Tempat penelitian adalah SMA Muhammadiyah 2 

Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-

Mei 2014.  Subjek penelitian yakni kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana (1 

orang), guru biologi kelas XI IPA (1 orang)  dan peserta 

didik jurusan IPA kelas XI IPA  (ada 5 kelas, diambil 1 

kelas sebagai sampel yaitu kelas XI IPA 2 sampel 

diambil secara random dengan sistem undian). Objek 

penelitian yang diteliti adalah pelaksanaan pembelajaran 

biologi.  
Kriteria penilaian disesuaikan berdasarkan sistem 

perundang-undangan juga menggunakan studi literatur 

yaitu mengacu pada penelitian terdahulu dan sumber 

acauan berupa buku mengenai penelitian evaluasi.  

Instrumen penelitian berupa: pedoman wawancara, 

lembar pencermatan digunakan untuk mencermati 

dokumen berupa RPP, daftar presensi, dan legger nilai 

peserta didik kelas XI IPA di SMA Muhammadiyah 2 

Yogyakarta tahun ajaran 2013/ 2014, lembar 

pengamatan dengan teknik dokumentasi untuk 

mengamati kegiatan pelaksanaan pembelajaran biologi 
yang berlangsung. Data dari hasil observasi, angket, dan 

dokumentasi dianalisis secara deskriptif kuantitatif 

dengan cara membandingkan rerata perolehan skor 

empiris pada tiap variabel yang diukur dengan kriteria 

penilaian yang telah ditentukan. 

Adapun cara menganalisisnya ditentukan 

berdasarkan rumus menurut Sudjana (2012: 131) 

dengantabel pemaknaan presentase pada Tabel 1. 

 
Keterangan: 

f  : frekuensi adalah banyaknya skor dari seluruh 

  pertanyaan 

N : merupakan jumlah seluruh sampel yang 

  menjawab pertanyaan 

 

Tabel.1. Tabel Pemaknaan Persentase Menurut 

Sugiyono, (2012: 96) 
Kategori Nilai Persentase (%) 

Baik X > 50  

cukup X = 50 

Tidak baik X < 50  

 

Hasil dan Pembahasan 

Guru dikategorikan siap dalam melaksanakan proses 

pembelajaran apabila telah memenuhi standar yang 

diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 1 dan 3, pasal 29 ayat 4 

dijelaskan bahwa guru harus memiliki kualifikasi 

akademik minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana 

(S1) yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi 

dengan program pendidikan sesuai dengan mata 

pelajaran yang diajarkan serta memiliki sertifikat profesi 

guru untuk SMA/MA. Guru juga harus memiliki 

kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani 

dan rohani,  memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional serta memiliki  kompetensi 
sebagai agen pembelajaran. Selain itu, guru dikatakan 

siap jika telah menyusun perencanaan pembelajaran, 

RPP disesuaikan dengan  Permendiknas Nomor 41 

Tahun 2007 tentang standar proses pembelajaran berlaku 

untuk kurikulum KTSP 2006 tertera pada Tabel 2. 

Tabel. 2. Lembar Pencermatan Kesiapan Guru dalam 

Perencanaan Pembelajaran Biologi Di SMA 

Muhammadiyah 2 Yogyakarta 

Indikator Persentase (%) 

Kualifikasi akademik (S1) 100 

Kesehatan jasmani dan rohani 100 

Latar belakang pendidikan tinggi, 
program pendidikan yang sesuai mata 
pelajaran yang diajarkan 

100 

Menyusun rencana pelaksanaan 
pembelajaran 

76 

Rata-rata 94 

Berdasarkan data Tabel 2. Indikator kesiapan guru 

dilihat dari 4 aspek yaitu kualifikasi akademik, guru 

memiliki kesehatan jasmani dan rohani, guru memiliki 

latar belakang pendidikan yang sesuai dengan mata 
pelajaran yang diajarkan dan guru menyusun RPP. 

Persentase dari ke empat aspek menunjukkan bahwa 

rata-rata dari kesiapan guru dalam perencanaan 

pembelajaran biologi yaitu diperoleh persentase sebesar 

94% termasuk dalam kategori baik.  

Kesiapan peserta didik dalam pelaksanaan 

pembelajaran Biologi di kelas XI IPA SMA 

Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Kesiapan peserta didik 

diamati dengan menggunakan lembar pengamatan 

berupa daftar presensi peserta didik, angket yang 

ditunjukkan kepada peserta didik sedangkan untuk 
wawancara ditunjukan untuk guru mata pelajaran 

Biologi kelas XI pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Kesiapan Peserta Didik Di SMA 

Muhammadiyah 2 Yogyakarta 

Indikator Persentase (%) 

Kehadiran di sekolah 93 

Pengaturan waktu baik 57,8 

Rata-rata 75 

 

Berdasarkan Tabel 3.  diperoleh kehadiran di 

sekolah saat pembelajaran biologi diperoleh 93% dengan 
kategori baik, sedangkan untuk pengaturan waktu belajar 

peserta didik baik diperoleh persentase 57,8%. Rata-rata 

kesiapan peserta didik diperoleh 75% sudah siap dan 

dikategorikan baik. 

Kesiapan sarana dan prasarana memiliki buku dan 

sumber belajar yang jelas dan sesuai kebutuhannya 

dengan jumlah per jenis mencukupi, sedangkan untuk 

kelengkapan prasarana  kebutuhan  per ruang memadai 

kualitas prasarana terkini, enak dipandang dan kuat/ 
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bahan bermutu. Kualitas sarana dan prasarana di SMA 

Muhammadiyah 2 Yogyakarta baik dan ketersediaannya 
mencukupi. 

Berikut ini pada Gambar 1. merupakan pelaksanaan 

pembelajaran biologi dilihat dari aspek pendekatan 

inkuiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Persentase Aspek Pendekatan Inkuiri Pada 

Pembelajaran Biologi 

Gambar 1. terlihat bahwa pembelajaran biologi 
berdasarkan pendekatan inkuiri diperoleh persentase 

sebesar 55,7% pada saat pembelajaran biologi 

dilaksanakan observasi dengan kategori baik. Aspek 

posting question hanya memperoleh persentase sebesar 

60% karena guru kurang memberikan umpan pertanyaan 

kepada peserta didik saat pembelajaran berlangsung. 

Aspek posting question dapat ditingkatkan yaitu menurut 

Sanjaya (2013: 204) guru ketika melihat gejala kurang 

apresiatifnya peserta didik, hendaknya guru secara terus 

menerus belajar melalui berbagai penyuguhan 

pertanyaan yang ditunjukan kepada peserta didik secara 
merata.  

Aspek pengumpulan data pada saat pembelajaran 

biologi diperoleh persentase sebesar 92,6% 

dikategorikan baik. Adapun pengumpulan data menurut 

Sanjaya (2013: 204) upaya menjaring informasi yang 

dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. 

Pendekatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran 

biologi adalah dengan pendekatan proses.  

Perencanaan masalah dikategorikan tidak baik 

diperoleh persentase sebesar  22,2%. Aspek perumusan 

masalah adalah bagaimana cara guru mengetahui 
permasalahan-permasalahan yang muncul dalam peserta 

didik tentang materi yang diajarkan. Permasalahan 

dalam pembelajaran sains adalah pernyataan-pernyataan 

yang timbul dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan 

dengan apa yang dijelaskan dalam teori.  

Analisis dan interpretasi dikategorikan baik 

diperoleh persentase sebesar 77,8%. Pembelajaran 

biologi hendaknya diawali dengan adanya komponen 

analisis dan interpretasi. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Rindell (1999), bahwa peserta didik harus 

melek sains, mampu memahami materi pelajaran, 

mampu memanfaatkan informasi, dan mampu 
berkreativitas dalam kecakapan berpikir.  

Pengunaan media dan alat diperoleh persentase 

sebesar 66,7% dikategorikan baik. Sejalan dengan hal 

tersebut Rustaman (2003: 86) menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran sains peserta didik dituntut untuk 

mengembangkan keterampilan proses sains, berfikir 

induktif, sikap ilmiah, kemampuan memanipulasi alat, 

keterampilan komunikasi yang semuanya terintegrasi 

dalam keterampilan dasar kerja ilmiah.  
Sintesa dan hipotesis saat pembelajaran biologi 

diperoleh persentase sebesar 77,8% dikategorikan baik. 

Aspek sintesa dan hipotesis melatih peserta didik 

memiliki keterampilan kerja ilmiah dengan melakukan 

proses hipotesis atau dugaan sementara dan melatih 

pengembangan berfikir dari khusus ke umum.  

Guru memberikan saran dan kesimpulan serta 

komunikasi dengan peserta didik diperoleh persentase 

sebesar 77,8% dikategorikan baik. Sesuai pendapat 

Sanjaya (2013: 205) Kesimpulan sendiri merupakan 

proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh 
berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang akan 

dikomunikasikan kepada peserta didik dan peserta didik 

bersama guru akan saling memberikan saran setelah 

proses pembelajaran selesai.  

Pelaksanaan pembelajaran menurut peserta didik 

berdasarkan angket yang telah diisi diperoleh persentase 

sebesar 93,75% peserta didik yang menjawab guru 

melakukan kegiatan apersepsi diawal pembelajaran 

dengan memberikan nasehat dan motivasi, sedangkan 

diperoleh persentase sebesar 87% peserta didik yang 

mengatakan jika guru melakukan kegiatan untuk 
pembelajaran mencakup 3 kegiatan yaitu elaborasi, 

eksplorasi, dan konfirmasi biasanya guru melakukan 

pembelajaran dengan metode diskusi dan presentasi 

dikelas perkelompok. Kemudian ada 93,75% peserta 

didik yang mengatakan jika guru melakukan kegiatan 

kesimpulan diakhir pembelajaran biologi. 

Penilaian dalam konteks hasil belajar yang telah 

diamati data diperoleh menggunakan wawancara dengan 

guru biologi, lembar pencermatan legger peserta didik. 

Angket yang ditunjukkan peserta didik diperoleh 

persentase sebesar 85.4% dikategorikan baik peserta 

didik yang tertib mengerjakan tugas peserta didik.  
Persentase yang diperoleh 55,2% peserta didik memiliki 

semangat belajar  tinggi dikategorikan baik, karena 

peserta didik jarang mengunjungi perpustakaan dan 

melakukan diskusi di luar kelas untuk mengenai 

pelajaran biologi yang sulit dipahami.  

Hasil pembelajaran biologi berdasarkan hasil 

pengamatan legger peserta didik kelas XI didapatkan 

hasil kelas XI IPA 2 diperoleh persentase sebesar 63,9% 

peserta yang belum lulus KKM dan 36,1% peserta didik 

yang sudah lulus KKM dikategorikan tidak baik, dengan 

KKM yang ditetapkan adalah 75.69.  

Rendahnya hasil belajar peserta didik disebabkan 

oleh faktor lingkungan, hasil wawancara dengan guru 

biologi Z mengatakan jika “peserta didik memiliki 

karakter yang manja, sehingga saat diberi tugas 

kebanyakan mengeluh meskipun pada akhirnya tetap 

dikerjakan dengan hasil yang kurang maksimal”.  Sikap 

tersebut muncul dari diri peserta didik merupakan faktor 

eksternal lingkungan sosial budaya dan faktor psikologis 

yaitu kurangnya minat dalam belajar peserta didik. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang 

telah dilakukan maka dapat disimpulkan: 1.) Komponen 

perencanaan pembelajaran biologi berbasis inquiry 

approach di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta 

meliputi 3 aspek yaitu: kesiapan guru 94% , kesiapan 

peserta didik kelas XI IPA 75%, kesiapan sarana dan 

prasarana sudah mencukupi. 2) Proses pembelajaran 

biologi berbasis inquiry approach kelas XI IPA di SMA 

Muhammadiyah 2 Yogyakarta dengan responden 
peserta didik diperoleh  pelaksanaan pembelajaran 

91,5% sudah sesuai dengan Permendiknas Republik 

Indonesia No. 41 Tahun 2007 mengenai standar proses. 

Pendekatan inkuiri dalam pelakasanaanya diperoleh 

persentase  66,3%,  dengan aspek pengumpulan data 

paling tinggi diperoleh  92,6% dengan kategori baik dan 

aspek terendah adalah perumusan masalah diperoleh 

22,2% dengan kategori tidak baik. 3) Hasil belajar 

biologi kelas XI IPA berdasarkan  proses pembelajaran 

yang berbasis inquiry approach di SMA 

Muhammadiyah 2 Yogyakarta diperoleh persentase 

sebesar 85,5% peserta didik sudah tertib mengerjakan 
tugas, semangat dalam belajar biologi diperoleh 

persentase sebesar  55,2%. Hasil belajar peserta didik 

yang lulus KKM hanya  diperoleh 36,1%. 

 

Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

kesiapan peserta didik terhadap pelaksanaan 

pembelajaran, sehingga dapat diketahui seberapa besar 

pengaruhnya. Selain itu, penambahan instrumen 

penelitian untuk memperkuat hasil penelitian lanjutan 

sangat dianjurkan. 
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