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mengenai Pembelajaran IPA Berbasis Inkuiri yang Menunjang Keterampilan Abad 21 pada 

tanggal 14-15 November 2016 di SEAMEO QITEP in Science telah terwujud.  

Kegiatan seminar ini merupakan rangkaian akhir kegiatan penelitian Research Grants tahun ini, yang 

berjumlah 15 judul penelitian. Penelitian dilakukan secara tim maupun individu oleh pendidik dan 

tenaga kependidikan penerima research grants yang telah diseleksi terlebih dahulu dari berbagai 

daerah di Indonesia. Prosiding ini berisi hasil penelitian para penerima research grants tahun 2016. 
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Administrasi yang telah meninjau Prosiding Seminar Research Grants 2016. 

Ketiga kepada Bapak/Ibu penerima hibah dana Research Grants 2016 yang telah melakukan dan 

melaporkan kegiatan penelitian pembelajaran IPA berbasis inkuiri yang menunjang keterampilan 

Abad 21. 
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You cannot teach a man anything; you can only help him discover it in himself. - Galileo 



 

ii 

PENDAHULUAN 

 

eningkatkan mutu pendidikan merupakan tugas dari setiap instansi yang terkait dalam dunia 

pendidikan. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan budaya meneliti dan menulis 

di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan. SEAMEO QITEP in Science sebagai salah 

satu pusat yang mendapat mandat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan 

keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan direkomendasikan untuk melaksanakan kegiatan 

penelitian oleh Rapat Dewan Pembina (Governing Board Meeting-GBM) ke-3 tahun 2012 dan ke-4 

tahun 2013. Berkaitan dengan itu, SEAMEO QITEP in Science berusaha untuk melakukan aktivitas 

penelitian baik secara mandiri maupun bekerjsama dengan pihak lain serta mendorong kalangan 

pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian. 

Mulai tahun 2015, SEAMEO QITEP in Science mendorong para guru IPA dan tenaga kependidikan 

untuk melakukan kegiatan penelitian melalui Hibah Penelitian (Research Grants). Kegiatan penelitian 

ini difokuskan pada penelitian pendidikan yang mengimplementasikan pembelajaran IPA Berbasis 

Inkuiri sesuai dengan kegiatan utama (niche) dari SEAMEO QITEP in Science yang dinyatakan pada 

2nd Fiscal Year Development Programme 2015/2019. Tema hibah penelitian untuk tahun 2016 adalah 

“Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan IPA dalam Penerapan Pembelajaran 

IPA Berbasis Inkuiri yang mendukung Keterampilan Abad 21”. Sebanyak lima belas judul penelitian 

dibiayai oleh SEAMEO QITEP in Science dengan masing-masing judul mendapatkan hibah dana 

sebesar 15 juta rupiah. 

Rangkaian kegiatan penelitian ini dilakukan selama sembilan bulan dimulai dengan seleksi pengajuan 

proposal hingga laporan penelitian dan seminar oleh para penerima Hibah Penelitian 2016. Penawaran 

Hibah Penelitian dimulai pada bulan Maret 2016 secara terbuka melalui laman SEAMEO QITEP in 

Science. Sebanyak 294 proposal penelitian dari pendidik dan tenaga kependidikan dari berbagai 

jenjang diterima SEAMEO QITEP in Science. Seleksi dilakukan dalam beberapa tahap, yakni seleksi 

berkas proposal dan pendukung, seleksi urgensi dan relevansi dari proposal sesuai tema dan niche dari 

SEAMEO QITEP in Science, dan kemudian penilaian proposal. Proses ini melibatkan beberapa pakar 

dari SEAMEO QITEP in Science, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan 

PPPPTK IPA Bandung. Kegiatan penelitian oleh penerima dilakukan selama 6 bulan dari bulan Mei 

hingga Oktober.  

Pada akhir penelitian, para penerima Hibah Penelitian memberikan laporan penelitian baik dalam 

bentuk tulisan laporan lengkap maupun tulisan singkat karya ilmiah, dan melakukan seminar di 

SEAMEO QITEP in Science. Kegiatan seminar dilakukan pada tanggal 14-15 November 2016 

dengan dihadiri oleh pembahas dari Universitas Indonesia, PPPPTK IPA Bandung dan Direktur 

SEAMEO QITEP in Science. 

Prosiding ini memuat hasil penelitian dari para pemenang Hibah Penelitian 2016 dan diterbitkan 

dengan maksud agar hasil penelitian para penerima Hibah Penelitian ini dapat disebarluaskan ke 

kalangan yang lebih luas. Dengan demikian diharapkan prosiding ini dapat menjadi acuan para 

pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan meningkatkan kualitas 

belajar dan mengajar IPA. 
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PENGINTEGRASIAN PENDEKATAN STEM DALAM LEARNING 

CYCLE 6E UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH DAN MENGEMBANGKAN KREATIVITAS SISWA  

PADA KONSEP LISTRIK ARUS SEARAH  

 
Dewi Susanti Kaniawati

1)
, Suryadi

2)
 

1)
SMAN 1 Cikijing Majalengka Jawa Barat 

2)
SMAN 1 Cikijing Majalengka Jawa Barat 

E-mail: dewi_suryadi@ymail.com 
 

ABSTRACT 

 
This study has been conducted to get an overview of the improvement of problem solving skills of  students who 

have been taught by using Learning Cycle (LC) 6E teaching model combined with STEM education on direct 

current electricity concept compared with students who have been taught by using conventional teaching 

method and to develop students’ creativity. The syntax of LC 6E learning model were: 1) Engage, 2) Explore, 3) 

Engineering 4) Explain, 5) Expand , and 6) Evaluate. The integration of STEM education in this study applied 

and practiced STEM content to integrate technology, engeneering and mathematics. The pre-experiment 

methodology was used in this study. The study used  pretest-posttest control group design. The sample in this 

study consisted of two classes at 10
th

 grade of  SMAN 1 Cikijing Kabupaten Majalengka: one class as an 

experiment class and one class as a control class. This study involved 40 students at each class. The data 

collection tools for the research were 4 essays of problem solving skills test with indicator to identify problems, 

describe strategies, solve problems based on the data, giving the reasons and solutions. As a result of the study, 

it was found that the implemention of STEM in Learning Cycle 6E in direct current electricity signified more  

improvement on problem solving skills of students than conventional teaching. The N-gain value in the 

experiment class was 0,76 (high) and this approach could develop students’ creativity. In the control class, N-

gain value was 0,47 (medium). Based on this study, the researcher advised science teachers to integrate STEM 

Education in teaching and learning to improve 21
st
 century skills. 

 

Keywords: STEM Education, Learning Cycle 6E, Problem Solving Skills, Creativity 

 

ABSTRAK  

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran peningkatan kemampuan pemecahan masalah listrik arus 

searah siswa yang mendapatkan pembelajaran Learning Cycle (LC) 6E yang diintegrasikan dengan pendekatan 

STEM dibanding siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional dan untuk mendapatkan gambaran 

pengembangan kreativitas siswa. Sintaks model pembelajaran LC 6E adalah: 1) Engage, 2) Explore, 3) 

Engineering 4) Explain, 5) Expand , and 6) Evaluate. Pengintegrasian pendekatan STEM dalam penelitian ini 

adalah menerapkan dan mempraktekan sains dengan mengintegrasikan teknologi, engineering dan matematika. 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre eksperimen dengan pretest-posttest 

control group design. Sampel penelitian terdiri dari dua kelas dari siswa kelas X  SMAN 1 Cikijing  Kabupaten 

Majalengka. Satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Siswa yang terlibat pada 

masing-masing kelas sebanyak 40 orang. Alat pengumpulan data untuk penelitian ini adalah naskah tes 

kemampuan pemecahan masalah yang terdiri dari 4 soal essay dengan indikator mengidentifikasi masalah, 

mendeskripsikan strategi, memecahkan masalah berdasarkan data, memberikan alasan solusi. Dari hasil 

penelitian ditemukan bahwa penerapan pendekatan STEM dalam Learning Cycle 6E dapat meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah. Nilai N-gain yang diperoleh adalah 0,76 (kategori peningkatan tinggi) dan 

pendekatan STEM dalam LC 6E dapat pula mengembangkan kreativitas siswa. Sedangkan N-gain kelas kontrol 

diperoleh sebesar 0,47 (kategori peningkatan sedang). Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran LC 6E secara 

signifikan dapat lebih meningkatkan kemampuan pemecahan masalah listrik arus searah dibandingkan 

pembelajaran konvensional. Oleh karena itu disarankan kepada guru-guru IPA untuk mencoba menerapkan 

pendekatan STEM dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa terutama kemampuan abad 21. 

 

Kata kunci: Pendekatan STEM, Learning Cycle 6E, Kemampuan Pemecahan Masalah, Kreativitas 
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Pendahuluan 

Dewasa ini dalam bidang pendidikan di 

Indonesia sedang dikembangkan agar siswa 

dapat mencapai keterampilan abad 21 seperti 

kemampuan pemecahan masalah, berpikir 

kritis, kreativitas, kemampuan kolaborasi dan 

komunikasi. Kemampuan ini harus dilatih dan 

dibiasakan muncul dalam proses belajar 

mengajar. Untuk itu diperlukan penggunaan 

berbagai pendekatan pembelajaran yang dapat 

memfasilitasi peningkatan kompetensi 

tersebut. Tujuan pendidikan dan 

pengembangan kualitas pembelajaran saat ini 

harus bergeser, tidak hanya mencari nilai dan 

kelulusan, namun siswa harus dilatih untuk 

memiliki pemahaman yang luas yang 

diimbangi dengan keterampilan abad 21. Abad 

21 adalah abad teknologi. Oleh karena itu, 

penggunaan teknologi dalam pembelajaran 

dengan berbasis inkuiri mutlak diperlukan.  

Inkuiri adalah salah satu model 

pembelajaran yang berperan penting dalam 

membangun paradigma pembelajaran berbasis 

konstruktivisme yang menekankan pada 

keaktifan belajar peserta didik (Straits & 

Wilke, dalam  Faramitha[1]). Inkuiri 

didasarkan pada pencarian dan penemuan 

melalui proses berpikir secara sistematis, 

karena belajar merupakan proses mental 

seseorang menuju perkembangan intelektual, 

mental emosional, dan kemampuan individu 

yang utuh.  Pembelajaran bukan hanya sekedar 

proses menyerap informasi, gagasan, dan 

keterampilan; karena materi-materi baru 

tersebut akan dikonstruksi oleh otak.  

Sikap konstruktivis adalah pengetahuan 

yang harus dimunculkan dan dibangun oleh 

siswa  agar mereka dapat merespons informasi 

dalam lingkungan pendidikan karena sejatinya 

pengetahuan bukanlah sejumlah fakta dari 

hasil mengingat, akan tetapi hasil dari proses 

menemukan sendiri. Siswa sebenarnya 

memiliki rasa ingin tahu dan hasrat yang besar 

untuk tumbuh berkembang dengan 

memanfaatkan eksplorasi kegairahan alami 

yang mereka miliki. Salah satu model 

pembelajaran inkuiri yang dapat 

mengembangkan cara berpikir ilmiah yang 

menempatkan siswa sebagai pembelajar aktif 

dalam memecahkan masalah dan memperoleh 

pengetahuan dari penyelidikan sehingga dapat 

menguasai konsep-konsep sains ialah model 

learning cycle.  

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa 

untuk mencapai keterampilan abad 21 maka 

penggunaan teknologi dalam pembelajaran 

berbasis inquiri mutlak diperlukan. Orang 

Indonesia menyukai dan paling banyak 

menggunakan produk teknologi, tapi kita tidak 

mau belajar atau kurang tertarik dalam 

mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Berdasarkan fakta tersebut Indonesia harus 

mengintegrasikan aspek Sains, Teknologi, 

Teknik dan Matematika (STEM) dalam proses 

belajar mengajar di sekolah untuk 

menumbuhkan minat masyarakat Indonesia 

menyukai dan kompeten dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi, desain dan 

matematika. Oleh karena itu maka peneliti 

melaksanakan penelitian ini dengan 

mengintegrasikan Pendekatan STEM dalam 

Learning Cycle 6E pada konsep listrik arus 

searah. Listrik arus searah merupakan salah 

satu konsep pada pelajaran fisika yang dapat 

diintegrasikan dengan pendekatan STEM 

karena sangat terkait dengan teknologi. 

Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

konsep listrik arus searah siswa yang 

mendapatkan pembelajaran Learning Cycle 6E 

dengan pengintentegrasian pendekatan STEM 

dibanding siswa yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional? (2) 

Bagaimakahan kreativitas siswa setelah 

mendapatkan pembelajaran Learning Cycle 6E 

dengan pengintegrasian pendekatan STEM? 

Selaras dengan rumusan masalah yang 

telah ditetapkan maka tujuan dari penelitian ini 

adalah (1) untuk mendapatkan gambaran 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

listrik arus searah siswa yang mendapat 

pembelajaran Learning Cycle 6E dengan 

pengintegrasian pendekatan STEM dibanding 

siswa yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional;  (2) Untuk mendapatkan 

gambaran kreativitas siswa yang telah 

mendapatkan pembelajaran Learning Cycle 6E 

dengan pengintegrasian pendekatan STEM.  

        Pendekatan STEM merujuk kepada 

pengintegrasian konsep desain, teknologi dan 

rekayasa dalam pengajaran dan pembelajaran 

sains / matematika di kurikulum sekolah. Pada 

umumnya pengintegrasian pendekatan STEM 

dapat dilaksanakan mulai tingkat SD sampai 

perguruan tinggi. Ini mungkin dilakukan 

karena aspek pelaksanaan STEM seperti 

kecerdasan, kreativitas dan kemampuan desain 

tidak bergantung kepada usia. Inisiatif 

pengintegrasian STEM dalam kurikulum 
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pendidikan di sekolah merupakan salah satu 

usaha untuk meningkatkan minat siswa dalam 

bidang STEM. Menurut Bybee [2] Secara 

umum pendekatan STEM adalah menerapkan 

dan mempraktekan konten dasar dari STEM 

pada situasi yang mereka hadapi / temukan 

dalam kehidupan, menjadi melek STEM 

(STEM Literacy). Melek STEM ini mengacu 

pada : 

a. Pengetahuan, sikap dan keterampilan 

seorang individu untuk 

mengidentifikasi pertanyaan dan 

masalah-masalah dalam kehidupan 

nyata serta menggambarkan 

kesimpulan berbasis fakta-fakta 

mengenai isu-isu STEM. 

b. Pemahaman seorang individu 

mengenai karakteristik disiplin ilmu 

STEM sebagai bentuk dari 

pengetahuan, inkuiri dan desain 

manusia. 

c. Keinginan seorang individu untuk 

terikat dalam isu STEM dan terikat 

dengan ide STEM. 

Salah satu tujuan pendidikan di Indonesia 

untuk membuat siswa dapat memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuannya untuk membuat belajar tidak hanya 

menguasai  konsep saja tetapi siswa mampu 

menggunakan konsep-konsep ini untuk 

memecahkan masalah yang berada di 

dekatnya. Menurut Dixon [3] "Banyak 

pendidik yang mentransfer konsep tanpa 

memberikan pemecahan masalah otentik, 

siswa hanya diberi pemecahan masalah dalam 

bentuk angka-angka yang dipecahkan secara 

matematika. Pemecahan masalah harus 

menuntut siswa untuk mengidentifikasi, 

menentukan dan memecahkan masalah 

menggunakan logika. Dalam proses ini, siswa 

memaksimalkan pemahaman mendalam 

tentang suatu topik, serta membangun 

pengetahuan dan pemahaman baru sehingga 

mereka dapat membuat keputusan (Griffith 

University) [4]. Berdasarkan definisi tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah adalah menggunakan 

kemampuan memahami yang dimilikinya 

untuk membuat keputusan yang ditujukan 

untuk memecahkan masalah. 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan indikator Pemecahan masalah 

Depdiknas [5]. Ada yang tujuh belas indikator 

dan peneliti hanya menggunakan empat 

indikator disesuaikan dengan kondisi siswa, 

terdiri dari mengidentifikasi masalah, 

mendeskripsikan strategi, memecahkan 

masalah berdasarkan data dan masalah, serta 

memberikan alasan untuk solusi. 

Selain siswa dilatihkan untuk mampu 

memecahkan masalah, dengan pendekatan 

STEM siswa dibiasakan untuk kreatif. 

Kreativitas belajar merupakan salah satu 

indikator keberhasilan siswa dalam belajar 

memegang peranan penting dalam pencapaian 

keberhasilan pembelajaran. Munandar [6] 

mendefinisikan: “Kreativitas adalah 

kemampuan yang mencermiikan kelancaran, 

keluwesan, dan orisinalitas, kemampuan untuk 

mengelaborasi suatu gagasan “Lebih lanjut 

Munandar menekankan bahwa kreativitas 

sebagai keseluruhan kepribadian merupakan 

hasil rnteraksi dengan lingkungannya 

Lingkungán yang merupakan tempat individu 

berinteraksi itu dapat mendukung 

berkembangnya kreativitas, tetapi ada juga 

yang justru menghambat berkembangnya 

kreativitas individu. Kreativitas yang ada pada 

individu itu digunakan untuk menghadapi 

berbagai permasalahan yang ada ketika 

berinteraksi dengan lingkungannya dan 

mencari berbagai alternatif pemecahannya 

sehingga dapat tercapai penyesuaian-diri 

secara kuat. 

Rogers [dalam 6] mendefinisikan 

kreativitas sebagai proses munculnya hasil-

hasil baru ke dalam suatu tindakan [5] Hasil-

hasil baru itu muncul dan sifat-sifat individu 

yang unik yang berinteraksi dengan individu 

lain, pengalaman, maupun keadaan hidupnya. 

Kreativitas ini dapat terwujud dalarn suasana 

kebersamaan dan terjadi bila relasi antar 

individu ditandai oleh hubungan-hubungan 

yang bermakna. 

        Penelitian tentang penerapan pendekatan 

STEM telah banyak diteliti oleh para peneliti 

di luar negeri. “Hasil yang diperoleh banyak 

manfaat yang diperoleh dari penerapan 

pendekatan STEM diantaranya dapat 

meningkatkan hasil belajar, meningkatkan 

motivasi belajar, dan meningkatkan minat 

dalam Sains” Nugent [7]. Penerapan 

pendekatan pembelajaran STEM juga dapat 

meningkatkan inovasi, kreativitas dan 

pemecahan masalah. (Morrison, [8]). Studi 

terdahulu menunjukkan bahwa penerapan 

pendekatan STEM dalam Learning Cycle 

dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas 

siswa: (1) Dona Clem [9] melakukan 

penelitian  Model 5E Untuk siswa SD dengan 
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pendekatan STEM pada konsep bandul 

ayunan, hasilnya adalah peningkatan 

kreativitas siswa; (2) Sevil Ceylan [10] 

meneliti  pembelajaran IPA dengan 

pendekatan STEM dengan  Model 5E pada 

pelajaran Kimia, hasil yang ada peningkatan 

tingkat pemahaman konsep siswa; (3) Pradeep 

M Dass [11]  Mengajar Efektif dengan 

Learning Cycle Pada konsep Pertumbuhan 

Penduduk (Biologi), hasilnya terdapat 

peningkatan pemahaman konsep.  

Sedangkan penelitian pembelajaran 

listrik arus searah telah banyak diteliti oleh 

peneliti terdahului diantaranya Ilyas [12] 

(2007) menerapkan pembelajaran berbasis 

inkuiri berhasil meningkatkan pemahaman 

konsep dan kemampuan pemecahan masalah 

listrik arus searah (menggunakan praktikum 

KIT listrik yang ada di laboratorium); Laode 

[13] (2007) menerapkan pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw berhasil meningkatkan 

penguasaan konsep listrik arus searah 

(mengguakan media praktikum KIT yang 

sudah tersedia); Sarintan [14] (2010) 

menerapkan penggunaan Hypermedia berhasil 

meningkatkan pemahaman konsep dan 

kemampuan berpikir kreatif siswa; Fauzi [15] 

(2012) menerapkan penggunaan model inkuiri 

terbimbing berbantuan media online dan 

berhasil meningkatkan penguasaan konsep dan 

kemampuan pemecahan masalah listrik arus 

searah; 

Peneliti pada penelitian ini 

menggunakan analisis sistem senter pada 

pembelajaran listrik arus searah. Dimana 

analisis sistem adalah salah satu ciri 

pendekatan STEM. Sehingga pada 

pelaksanaan eksplorasi dan elaborasi siswa 

tidak menggunakan alat KIT Listrik yang 

sudah tersedia di Laboratorium seperti yang 

digunakan oleh peneliti sebelumnya tetapi 

menggunakan analisis sistem senter dan alat 

praktikum hasil desain siswa.  

Hipotesis pada penelitian ini adalah 

pembelajaran listrik arus searah dengan 

menggunakan Learning Cycle 6E dengan 

pendekatan STEM dapat lebih meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah disbanding 

dengan pembelajaran konvensional. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pre-

experiment. Desain penelitian yang digunakan 

adalah pretest-posttest control group design. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

siswa kelas X SMAN 1 Cikijing Majalengka 

Tahun Pelajaran 2015/2016. Adapun sampel 

dalam penelitian ini dipilih dengan 

menggunakan teknik cluster random sampling. 

Dipilih dua kelas sebagai  kelas eksperimen 

yang melaksanakan pembelajaran LC 6E 

dengan pendekatan STEM dan dan kelas 

kontrol yang melaksanakan pembelajaran 

konvensional. Masing-masing kelas terdiri dari 

40 siswa. Pembelajaran konvensional di sini 

bukan berarti metode ceramah tetapi 

konvensional dengan praktikum, hanya alatnya 

menggunakan KIT Listrik yang tersedia di 

laboratorium. Penelitian ini dilaksanakan 

selama enam kali tatap muka (termasuk pretest 

posttest) di masing-masing kelas.  

Instrumen pengumpulan data 

kemampuan pemecahan masalah adalah 

format essay. Tes meliputi 4 item yang 

dikembangkan dengan mempertimbangkan 

literatur indikator tes PISA Framework. 

Indikator tes PISA di atas tujuan yang akan 

dikembangkan untuk mengukur kemampuan 

memecahkan masalah setelah siswa belajar 

dengan pembelajaran berbasis STEM. Siswa 

diberi tes dua kali untuk pretest dan posttest 

dengan instrumen yang sama. instrumen tes 

telah dinilai oleh ahli evaluasi. Setelah data 

terkumpul maka dilakukan uji N-gain. 

Kemudian dilakukan pengujian hipotesis 

meliputi uji normalitas, uji homogenitas dan 

uji hipotesis (uji t) 

Sedangkan penilaian kreativitas yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kreativitas siswa dalam membuat remodelling 

senter sebagai bentuk pemahaman konsep 

terhadap listrik arus searah dan sebagai salah 

satu bentuk kemampuannya dalam 

menyelesaikan masalah tantangan yang 

diberikan oleh guru. Sehingga bentuk 

penilainya menggunakan lembar observasi dan 

penilaian kinerja. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Setelah hasil pretest dan posttest diolah 

dan dianalisis maka dihasilkan data 

sebagai berikut: 
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Tabel 1. Hasil Pretest dan Posttest serta N-

gain Tes Kemampuan Pemecahan Masalah  

Kelas Eksperimen 
Aspek Pretest Posttest 

Skor Minimum 3 9 

Skor Maxsimum 7 16 

Rata-Rata Skor 4,025 13,125 

Rata-Rat N-gain <g> 0,77 

Kategori N-gain Tinggi 

 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan memecahkan masalah, 

dengan persentase skor rata-rata sebelum 

pembelajaran adalah 4, 025 dan setelah 

pembelajaran rata-rata skor adalah 13.125 dari skor 

ideal 16. Hasil perhitungan rata-rata N-gain 

menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan 

siswa adalah 0,76 dalam kategori tinggi. 

Sedangkan pada kelas kontrol diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Pretest dan Posttest serta N-

gain Tes Kemampuan Pemecahan Masalah  

Kelas Kontrol 

 
Aspek Pretest Posttest 

Skor Minimum 3 9 

Skor Maxsimum 6 13 

Rata-Rata Skor 3,57 9,45 

Rata-Rat N-gain <g> 0,47 

Kategori N-gain Sedang 

 

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

digambarkan ditunjukkan pada Gambar 1 

 

 
Gambar 1. Diagram rata persentase skor pretest, 

posttest kemampuan pemecahan masalah konsep 

listrik arus searah. 

 

Hasil dari analisis data pretest menunjukkan 

bahwa siswa memiliki keterampilan yang 

rendah meskipun beberapa konsep listrik arus 

searah sudah dielajari pada siswa SMP. 

Disimpulkan siswa belum memiliki 

kemampuan memecahkan masalah yang baik. 

Empat indikator yang diuji yaitu 

mengidentifikasi masalah, mendeskripsikan 

strategi, memecahkan masalah dan 

memberikan alasan solusi. 

Kemudian siswa mendapat pembelajaran LC 

6E  dengan pendekatan STEM. Untuk 

menentukan dampak dari penerapan 

pembelajaran siswa diberikan posttest dengan 

menggunakan instrumen tes yang sama dengan 

pretest, kemudian hasilnya dianalisis. Hasil 

posttest dianalisis menunjukkan persentase 

rata-rata kemampuan memecahkan adalah skor 

13,1 dari skor ideal 16,0. Dari skor rata-rata 

pretest dan posttest kemudian dihitung N-gain 

untuk melihat peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah sebagai dampak dari 

penerapan pembelajaran. Berdasarkan hasil 

analisis diperoleh nilai rata-rata dari N-gain 

0,76 untuk kelas eksperimen dan 0,47 untuk 

kelas kontrol. N-gain kemudian diuji 

normalitas dan homogenitasnya. Berdasarkan 

pengujian dengan bantuan software SPSS V 

16 didapatkan hasil bahwa N-gan terdistribusi 

normal pada kedua kelas dan memenuhi 

homogenitas. Sehingga dapat diuji 

hipotesisnya. Hasil uji hipotesis dengan uji t 

menunjukan bahwa t hitung  sebesar 7,471 > ttabel 

(1,66) sehingga disimpulkan terdapat 

perbedaan yang signifikan antara N-gain kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sehingga 

hipotesis kerja diterima.  

Kemampuan pemecahan siswa sebagai 

hasil dari pelaksanaan pembelajaran LC 6E 

dengan pendekatan STEM dapat dilihat dari 

nilai N-gain. N-gain kelas eksperimen 0,76. 

Hasil ini juga mendukung temuan [6] bahwa 

integrasi pembelajaran STEM dapat 

meningkatkan hasil belajar, meningkatkan 

motivasi belajar, dan meningkatkan minat 

sains. Pendekatan ini seperti yang dinyatakan 

oleh [2] bahwa pengintegrasian STEM adalah 

salah satu cara untuk membuat belajar sesuai 

dan terhubung dengan kegiatan sehari-hari 

siswa.  

Sedangkan N-gain dari tiap indikator dapat 

dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Rata-Rata N-gain Tiap Indikator 

Pemecahan Masalah Kelas Eksperimen 
Indikator 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

Rata-Rata 

N-gain 

Rata-Rata 

N-Gain 

Interpretasi 

N-gain 

Tes 

Awal 

Tes 

Akhir 

Mengidenti-ikasi 

masalah 

0,63 0,96 0,89 Tinggi 

Mendeskripsikan 

Strategi 

0,27 0,94 0,92 Tinggi 
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Indikator 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

Rata-Rata 

N-gain 

Rata-Rata 

N-Gain 

Interpretasi 

N-gain 

Memecahakan 

masalah 

0,05 0,82 0,81 Tinggi 

Memberi alasan 

solusi 

0,025 0,53 0,52 Sedang 

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah pada semua 

indikator berada pada kategori tinggi dan satu 

indikator pada kategori sedang.  

Sedangkan pada kelas kontrol 

diperoleh data peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah seerti pada tabel 4. 

Tabel 4. Rata-Rata N-gain Tiap Indikator 

Pemecahan Masalah Kelas Kontrol 

 
Indikator 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

Rata-Rata 

N-gain 

Rata-Rata 

N-Gain 

Interpretasi 

N-gain 

Tes 

Awal 

Tes 

Akhir 

Mengidentiikasi 

masalah 

0,45 0,86 0,74 Tinggi 

Mendeskripsikan 

Strategi 

0,30 0,77 0,67 Sedang 

 

Memecahakan 

masalah 

0,05 0,52 0,49      Sedang 

Memberi alasan 

solusi 

0,05 0,19 0,14 Rendah 

 

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah pada semua 

indikator berada pada kategori sedang dan 

pada indikator memberi alasan solusi pada 

kategori rendah.  

 

2. Kreativitas Siswa 

Pada aspek kreativitas, dihasilkan produk 

remodeling senter dengan penilaian mulai dari 

proses sampai produk yang dihasilkan. Dari 

pengolahan data lembar kreativitas maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

 
Tabel  3.  Aspek Kreativitas siswa 

Aspek Kreativitas Siswa Kategori 

Membuat perencanaan dan 
mengembangkan gagasan 

Kreatif 

Bereksplorasi dalam mendesain 
produk 

Kreatif 

Memilih bahan yang tepat Kreatif 
 

Tabel 4  Penilaian Produk 

Aspek Aktivits Belajar Siswa Kategori 

Fungsional Produk Cukup Kreatif 

Daya Tahan Produk Cukup Kreatif 

Nilai Ekonomi Produk Cukup Kreatif 

Menunjukan Inovasi dan 
Kreasi dalam Teknik 
Pembuatan 

Cukup Kreatif 

 

Pembahasan 

Dari tabel 1 sampai 4 dapat dilihat bahwa 

peningkatan kemampuan pemecahan masalaha 

listrk arus searah siswa yang mendapatkan 

pembelajaran LC 6E dengan pendekatan 

STEM lebih meningkat dibanding siswa yang 

mendapatkan pembelajaran konvensional. Hal 

ini karena model pembelajaran ini menuntut 

siswa untuk menemukan konsep-konsep 

mereka sendiri melalui berbagai kegiatan 

penyelidikan dan tantangan yang diberikan 

oleh guru sehingga siswa dapat memecahkan 

masalah dan menjawab tantangan. Mulai dari 

kegiatan engagement, yang merupakan tahap 

awal untuk menggali pengetahuan siswa dalam 

materi pelajaran dipelajari. Pada ini guru tahap 

menggunakan produk teknologi senter untuk 

dihubungkan dengan konsep listrik arus searah 

berdasarkan pengalaman sehari-hari. 

Sedangkan pada pembelajaran konvensional 

tidak menuntut siswa untuk menemukan 

konsep-konsep mereka sendiri dan guru masih 

banyak membimbing siswa saat pembelajaran 

sehingga tidak terbiasa memecahkan masalah 

secara mandiri. 

Pada LC 6E dengan pendekatan 

STEM siswa mengidentifikasi masalah nyata, 

melakukan penyelidikan dengan analisis 

sistem, memberikan penjelasan untuk solusi 

didasarkan pada data, membuat desain baru 

dan memperluas konsep mereka serta 

membuat evaluasi. Dengan cara ini, proses 

pembelajaran dalam upaya meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah secara 

lebih efektif. Dengan pendekatan STEM pada 

diri siswa tumbuh atau berkembang 

kreativitasnya. 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Pengintegrasian pendekatan STEM dalam 

learning Cycle 6E secara signifikan lebih 

dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah listrik arus searah dan menumbuhkan 

kretivitas siswa dibanding pembelajaran 

konvensional. 

Saran 

Disarankan kepada guru sains agar mulai 

melaksanakan pembelajaran berbasis inquiri 

juga melaksanakan pembelajaran dengan 

mengintegrasikan pendekatan STEM. 
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ABSTRACT  

 
This study developed "Energy Smart Bike", a science working model, for inquiry-based energy changes 

learning. The basic ingredient was a modified folding bike to produce eight energy changes used in middle 

school science class. This working model was utilised in science learning on energy changes by using 

constructive worksheets tested on students of grade VIII of SMPN 1 Bumi Agung: VIII.1 as the experimental 

class and VIII.2 as the control class. 

The result of the analysis demonstrated that the validity test of the smallest rcount = 0.45 and the validity test of 

the biggest rcount = 0.65 with rtable = 0.444 showed that all instrument items tested were valid. The realibity test 

displayed was 0.844 coefficient (excellent) and the normality test gained in the experimental class was 0.72 that 

was higher than the control class that was 0,56.. The results of the guided observation revealed that an average 

grade of 2.81 (70.25%) with good criteria was acquired. The four tests showed that the inquiry learning by 

using Energy Smart Bike was successfully implemented in energy changes learning. 

 

Keywords: energy changes, energy smart bike, inquiry-based learning, science working model 

 

ABSTRAK 

 
Pada penelitian ini telah dibuat alat peraga “Sepeda Pintar Energi” untuk pembelajaran perubahan energi 

berbasis inkuri. Bahan dasar sepeda lipat yang dimodifikasi untuk mendapatkan delapan perubahan energi yang 

digunakan pada pembelajaran IPA tingkat SMP. Alat peraga ini kemudian digunakan pada pembelajaran IPA 

pada materi perubahan energi menggunakan LKS yang konstruktif diujikan pada peserta didik kelas VIII SMPN 

1 Bumi Agung pada kelas VIII.1 sebagai kelas eksperimen dan VIII.2 sebagai kelas kontrol.  

Analisis uji validitas menunjukkan bahwa rhitung terkecil = 0,45 dan rhitung terbesar = 0,65 dengan rtabel= 0,444 

menunjukkan instrumen butir soal yang diujikan semuanya dinyatakan valid. Uji realibilitas memberikan 

koefisien 0,844 (sangat baik) dan uji normalitas gian pada kelas eksperimen sebesar 0,72 dan lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol 0,56. Hasil observasi inkuri terbimbing diperoleh rata-rata kelas sebesar 2,81 

(70,25%) dengan kriteria baik.  Keempat uji ini menunjukkan bahwa pembelajaran inkuri menggunakan sepeda 

pintar energi berhasil digunakan untuk pembelajaran perubahan energi. 

 
Kata kunci:  alat peraga,inkuri, perubahan energi, sepeda pintar energi 

 

 

1. PENDAHULUAN 
Pembelajaran abad 21 identik dengan kemajuan 

teknologinya, dimana teknologi menjadi bagian 

yang integral dengan kehidupan manusia.  

Kemajuan teknologi yang sangat pesat seiring 

dengan semakin kompleks kebutuhan dan 

kemudahan manusia maka kebutuhan aplikasi IPA 

sangat mutlak dibutuhkan.  Generasi muda harus 

benar-benar dibekali dengan keterampilan dan 

teknologi kekinian sehingga mampu menjadi 

penerus penggiat teknologi masa depan.  Desain 

pembelajaran IPA harus mampu menkontruksi 

proses berpikir peserta didik dengan model inkuiri 

sehingga ilmu dasar yang didapatkan menjadi 

inspirasi pengembangan IPTEK di masa depan.  

 

Metode inkuiri merupakan salah satu langkah yang 

dapat ditempuh untuk memperbaiki sekaligus 

meningkatkan hasil belajar peserta didik khususnya 

pada mata pelajaran IPA. Pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh peserta didik bukan 

hasil mengingat tetapi hasil menemukan sendiri 

melalui pengamatan, percobaan (eksperimen) dan 

eksplorasi. Alat peraga pembelajaran  sepeda pintar 

energi yang didesain untuk mempermudah upaya 

pendidik untuk mengkontruksi pola pikir peserta 

didik dalam menemukan sendiri konsep dari materi 

pembelajaran perubahan energi dengan format 

pembelajaran yang penuh semangat, interaktif, 

aktif, menyenangkan dan lebih bermakna.  Alat 



Eva Andriani 
 

Seminar Research Grants 2016 
Pembelajaran IPA Berbasis Inkuiri yang Mendukung Keterampilan Abad 21 
SEAMEO Regional Centre for QITEP in Science  9 
14-15 November 2016 

peraga sepeda pintar energi diharapkan menjadi 

solusi pendidik untuk  memberikan proses 

pembelajaran  materi perubahan energi dalam satu 

paket sepeda pintar yang kemudian diberi istilah 

“Sepeda Pintar Energi”. 
  

 

2. MODEL, ANALISIS, DESAIN DAN 

PELAKSANAAN PENELITIAN 
Metode penelitian ini adalah quasi eksperiment 

dengan desain penelitian non  equivalent control 

group design. Subjek pada kedua kelas diberi pre 

tes, kemudian kelas eksperimen diberi 

pembelajaran inquiri terbimbing dan kelas kontrol 

diberi pembelajaran konvensional. Setelah 

implementasi pembelajaran, subjek pada kedua 

kelas diberikan pos tes. Selisih antara pre tes dan 

pos tes, setelah dinormalisasi (gain normalization), 

dibandingkan untuk mengetahui ada tidaknya efek 

dari penerapan pembelajaran inkuiri terbimbing 

dengan alat peraga “sepeda pintar energi”. 

 

Tabel 1. Desain Validasi Model, diadaptasi dari 

Sugiono (2012:303) 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Pre-

tes 

(x) 

Post-

tes 

(y) 

A 

(y-x) 

Pre-

tes 

(x) 

Post-

tes 

(y) 

B 

(y-x) 

 

Data yang dianalisis  berupa data gain yang telah 

dinormalisasi dengan rumus sebagai berikut: 

 

Normalisasi Gain = 
 Skor pos-tes – Skor pre-tes 

 Skor  aksimum – Skor pre-tes
  

(Meltzer, 2003:3) 

Kemudian dilihat hasilnya melalui koefisien 

klasifikasi normalisasi gain yaitu: 

 

G < 0,3  Peningkatan Rendah 

G 0,3 – 0,7 Peningkatan Sedang 

G  >  0,7 Peningkatan Tinggi 

 

(Hake, 1999:1) 

 

Selain tes, metode pengunpulan data yang 

digunakan adalah observasi. Observasi yang 

digunakan berupa lembar observasi siswa. Lembar 

observasi siswa ini digunakan untuk mendata 

keterampilan inkuiri terbimbing peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Dalam pengambilan 

data ini dibantu oleh observer. 

 

Rincian skala penilaian keterampilan inkuiri 

terbimbing  dalam proses pembelajaran disajikan 

pada Tabel 2. 

 

 

Tabel 2  Deskripsi Kriteria Penilaian Keterampilan Inkuiri. 

No. 

 
Kriteria 

Skor 

(4) (3) (2) (1) 

1. Hipotesis Dapat mengaitkan 

pengaruh variabel 

manipulasi 

terhadap variabel 

respon, 

membuatnya 

berdasarkan teori 

yang ada, dan 

membuat 

hipotesis. 

 

Dapat 

mengaitkan 

pengaruh 

variabel 

manipulasi 

terhadap 

variabel respon, 

dan 

membuatnya 

berdasarkan 

teori yang ada 

Dapat 

mengaitka

n pengaruh 

variabel 

manipulasi 

terhadap 

variabel 

respon 

Tidak dapat 

mengaitkan 

pengaruh 

variabel 

manipulasi 

terhadap 

variabel 

respon. 

2. Mengamati  Menggunakan alat 

indera dan dapat 

mengumpulkan 

data melalui fakta 

yang relevan, 

serta menuliskan 

hasil pengamatan. 

 

Menggunakan 

alat indera dan 

dapat 

mengumpulkan 

data melalui 

fakta. 

Menggunak

an alat 

indera  

Tidak ikut 

mengamati  
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3. Menyimpulkan Tampak 

memahami 

konsep, 

berdasarkan 

pengamatan, dan 

membuat 

kesimpulan 

Tampak 

memahami 

konsep, dan 

berdasarkan 

pengamatan 

Tampak 

memahami 

konsep 

Tampak 

tidak 

memahami 

konsep atau 

miskonsepsi 

4. Mengkomunikasi

kan  

Menyampaikan 

secara sistematis 

seluruh data hasil 

pengindraan, 

secara empiris 

(data dalam 

bentuk grafik, 

tabel, diagram 

dll), dan 

mengutarakan 

suatu gagasan.  

 

Menyampaikan 

secara sistematis 

seluruh data 

hasil 

pengindraan, 

secara empiris 

(data dalam 

bentuk grafik, 

tabel, diagram 

dll) 

Menyampa

i-kan 

secara 

sistematis 

seluruh 

data hasil 

pengindraa

n. 

Menyampai-

kan data 

tidak jelas  

 

 

 

 

Skala kategori kemampuan disajikan pada 

Tabel 3. 

Tabel  3.  Skala Kategori Kemampuan 

Nilai % 

(interval) 

Kategori Kemampuan 

75 – 100 %   

50 – 74 %  

25 – 49 %   

< 25 % ( > 18,8) 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

(Riduwan, 2005:18)  

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian terhadap capaian skor hasil belajar 

dilakukan dengan membandingkan hasil belajar 

energi dan perubahannya yang pembelajarannya 

menggunakan model inkuiri terbimbing dengan 

yang konvesional. Hasil belajar yang dibandingkan 

merupakan skor perolehan (gain) siswa 

berdasarkan selisih dari pos-tes dan pre tes yang 

telah dinormalisasi (gain normalize). Pengujian 

dilakukan pada kelompok subjek penelitian yang 

secara teoritis dikategorikan setara dan homogen. 

 

 
Grafik 1.  Hasil  pre tes dan pos tes kelas 

eksperimen. 

Hasil pre tes dan pos tes pada kelas ekspeerimen 

disajikan pada Grafik 1.  Nilai tes dengan rentang 

nilai 0-100 yang diberikan pada 32 peserta didik 

dikelas eksperimen menunjukkan kenaikan seluruh 

siswa terhadap nilai pos tes yang dibandingkan 

dengan nilai pre tes.   Fluktuatif nilai terjadi pada 

tiap individu dalam perolehan nilai. Data pada 

grafik memberikan informasi bahwa ada peserta 

didik yang meningkat sangat tajam seperti pada 

peserta didik nomor 7 dari nilai 20 hingga  

mencapai nilai 93.  Peserta didik nomor 28 

memberikan peningkatan yang cukup dengan nilai 

pre tes 47 menjadi 67.  Secara keseluruhan 

menunjukkan bahwa peada kelas eksperimen nilai 

pos tes seluruh peserta didik meningkat 

dibandingkan nilai pre tes.   

Hasil pre tes dan pos tes pada kelas kontrol 

disajikan pada Grafik 2.  Nilai tes dengan rentang 

nilai 0-100 yang diberikan pada 32 peserta didik di 

kelas kontrol menunjukkan terjadi kanaikan nilai 

pos tes yang dibandingkan dengan nilai pre tes.   

Fluktuatif nilai terjadi pada tiap individu dalam 

perolehan nilai. Data pada grafik memberikan 

informasi bahwa ada peserta didik yang meningkat 

perolehan nilai tes seperti pada peserta nomor 2, 12 

dan 27 dengan perolehan nilai pre tes 47 dan pos 

tes 73.  Pada peserta didik no 18 menunjukkan 

tidak ada perubahan antar nilai pre tes dan pos tes 

dengan nilai 60, bahkan peserta nomor 21 justru 

mengalami penurunan nilai pos tes sebesar 7. 

 

0
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Grafik 2.  Hasil  Pre tes dan Pos tes Kelas Kontrol. 

 

Hasil nilai pre tes dan pos tes pada kelas 

eksperimen dan kontrol menunjukkan trend 

meningkat dari keduanya namun pada kelas 

eksperimen memberikan peningkatan yang lebih 

besar dibandingkan dengan kelas kontrol.  Rata-

rata kelas dihitung dengan Normalitas Gain 

menunjukkan perbedaan signifikan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

 

Berdasarkan Tabel 4 terlihat jumlah data baik dari 

kelompok variabel perlakuan (treat) maupun dari 

kelompok variabel non perlakuan adalah sama, 

yaitu masing-masing 32 siswa. Rata-rata (mean) 

kelompok pelakuan adalah 0,72 (peningkatan 

tinggi) dan data kelompok non perlakuan 0,57 

(peningkatan sedang). Data yang dianalisis 

merupakan data gain yang telah dinormalisasi (N-

gain).  

 

Tabel 4.  Rata-rata Hasil Tes Masing-masing 

Kelompok 

No. Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Rata-

rata 

1. Eksperimen 

(VIII.1) 

32 0,72 

2. Kontrol (VIII.2) 32 0,57 

 

 

Hasil observasi pembelajaran inkuri dilakukan oleh 

dua orang  observer dengan pembagian satu 

oberver mengamati tiga kelompok.  Hasil observasi 

inkuri terbimbing diperoleh rata-rata kelas sebesar 

2,81 (70,25%).  Menurut Riduwan, 2005:18 rata-

rata kelas dengan persentase 70,25% adalah baik.  

Hasil rata-rata ini mengindikasikan bahwa 

pembelajaran inkuri yang dilakukan berhasil.  

 

4. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat 

disimpulkan: 

 

1. Sepeda pintar energi dibuat untuk menjelaskan 

8 bentuk perubahan energi dan dapat digunakan 

dalam pembelajaran  IPA berbasis inkuri 

menggunakan LKS yang konstruktif. 

2. LKS konstruktif yang digunakan pada 

pembelajaran inkuiri terbimbing dapat 

mengarahkan peserta didik mencapai tujuan 

pembelajarn. 

3. Keterampilan inkuri terbimbing peserta didik 

dalam proses pembelajaran melalui obeservasi 

diperoleh rata-rata kelas sebesar 2,81 (70,25%) 

dengan kriteria baik. 

4. Perubahan hasil belajar dengan nilai rata-rata 

gain 0,72 pada kelas  eksperiman dan 0,57 pada 

kelas kontrol.  

 

5. REFERENCES 

 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian 

Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta.  

 

Asih, T. 2012.  Pengembangan Keterampilan 

Proses Sains Siswa menggunakan Metode 

Inkuiri Terbimbing Berbasis Portofolio 

Siswa SMA Negeri 1 Purbolinggol. 

fkip.ummetro. 2012. Vol 3 No 1.  

 

Riduwan.2005. Rumus dan Data dalam Analisis 

Stattistika. Bandung: Alfabeta.  

 

Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



Putu Rusmila Dewi Kesiman 
 

Seminar Research Grants 2016 
Pembelajaran IPA Berbasis Inkuiri yang Mendukung Keterampilan Abad 21 

12                                                                                                     SEAMEO Regional Centre for QITEP in Science  
14-15 November 2016 

PENGARUH PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING INTEGRASI 

MULTIREPRESENTASI TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR 

KRITIS DAN PENGUASAAN KONSEP KINEMATIKA SISWA  
 

Putu Rusmila Dewi Kesiman, S.Pd.  
SMA Negeri 1 Singaraja, Jalan Pramuka Nomor 4 Singaraja Bali 

e-mail: rusmila_kesiman@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to (1) analyse the differences in critical thinking skills among groups of students 

taught by guided inquiry learning model integrated with multirepresentation compared with a group 

of students taught by conventional guided inquiry learning model, (2) analyse the differences of the 

mastery of kinematics concepts between groups of students taught by guided inquiry learning model 

integrated with multirepresentation compared with a group of students taught by a conventional 

guided inquiry learning model, (3) analyse the differences in critical thinking skills and the mastery of 

kinematics concepts between groups of students taught by guided inquiry learning model integrated 

with multirepresentation compared with a group of students taught by a conventional guided inquiry 

learning model. The study was conducted in SMA Negeri 1 Singaraja by employing nonequivalent 

control group as the research design. The data was collected by using concepts mastery test and 

critical thinking skills tests and  analysed by employing MANCOVA. The results showed that (1) there 

were differences in critical thinking skills among groups of students taught by guided inquiry learning 

model integrated with multirepresentation compared with the group of students taught by 

conventional guided inquiry learning model, (2) there were differences in the mastery of kinematics 

concepts between groups of students taught by guided inquiry learning model integrated with 

multirepresentation compared with the group of students taught by conventional guided inquiry 

learning model, (3) there were simultaneous differences in critical thinking skills and mastery of 

kinematics concepts between groups of students taught by guided inquiry learning model integrated 

with multirepresentation compared with the group of students taught by conventional guided inquiry 

learning model. 
Keywords: multirepresentation, guided-inquiry, critical thinking skills, mastery of concept 
 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis perbedaan keterampilan berpikir kritis antara kelompok 

siswa dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing integrasi multirepresentasi dengan kelompok 

siswa dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing konvensional, (2) menganalisis perbedaan 

penguasaan konsep kinematika antara kelompok siswa dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

integrasi multirepresentasi dibandingkan dengan kelompok siswa dengan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing konvensional, (3) Menganalisis perbedaan keterampilan berpikir kritis dan penguasaan 

konsep kinematika antara kelompok siswa dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing integrasi 

multirepresentasi dibandingkan dengan kelompok siswa dengan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing konvensional. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Singaraja dengan desain penelitian 

non equivalent control group. Pengumpulan data menggunakan tes penguasaan konsep dan tes 

keterampilan berpikir kritis. Data dianalisis dengan MANCOVA. Hasil penelitian menunjukkan (1) 

terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis antara kelompok siswa dengan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing integrasi multirepresentasi dibandingkan dengan kelompok siswa dengan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing konvensional, (2) terdapat perbedaan penguasaan konsep kinematika 

antara kelompok siswa dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing integrasi multirepresentasi 

dibandingkan dengan kelompok siswa dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing konvensional, 

(3) terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep kinematika secara simultan 

antara kelompok siswa dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing integrasi multirepresentasi 

dibandingkan dengan kelompok siswa dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing konvensional. 
Kata kunci: multirepresentasi, inkuiri, keterampilan berpikir kritis, penguasaan konsep 
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Pendahuluan 

Permasalahan yang muncul dalam 

pembelajaran fisika di sekolah menengah 

masih berkutat dalam hal bagaimana membuat 

siswa tidak merasa bahwa fisika itu sulit. 

Sebagian besar siswa masih menganggap 

bahwa belajar fisika identik dengan belajar 

rumus. Rumus-rumus yang diberikan saat 

pembelajaran lebih banyak dihapalkan dan 

digunakan secara instan untuk menyelesaikan 

masalah. Siswa belum secara maksimal 

melatih kemampuan berpikirnya untuk 

menganalisis sesuatu.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan 

pembelajaran di kelas belum mampu 

memberikan suatu proses ilmiah dalam 

membangun pengetahuan siswa. Guru lebih 

banyak menggunakan satu jenis representasi 

untuk menyajikan konsep kepada siswa, hal ini 

tentu saja belum dapat mengatasi keberagaman 

yang ada pada individu siswa. Rumus atau 

persamaan matematis tersebut hanyalah satu 

dari beberapa cara untuk menyajikan konsep 

dalam fisika. Namun sebenarnya konsep fisika 

dapat direpresentasikan dalam banyak format 

(multirepresentasi). Selama ini pembelajaran 

fisika di sekolah lebih banyak diajarkan 

melalui rumus-rumus matematik, dengan 

sedikit sekali memberikan makna fisis dari 

rumus-rumus tersebut. Representasi-

representasi lain yakni representasi verbal, 

gambar atau diagram, dan representasi grafik 

masih sedikit sekali digunakan dalam 

pembelajaran. Menurut Goldin, 2012 dalam  

(Mahardika, 2012)
[10]

 Representasi adalah 

suatu konfigurasi (bentuk suatu susunan) yang 

dapat menggambarkan, mewakili atau 

melambangkan  sesuatu dalam suatu cara. 

Mehmet Altan KURNAZ
[11]

 dalam artikelnya 

menyatakan bahwa pembelajaran yang 

dikondisikan dalam multirepresentasi memiliki 

efek positif terhadap pengembangan ide siswa. 

Nieminen, P. 
[12]

 menemukan bahwa 

multirepresentasi berkaitan erat dengan 

keberhasilan pembelajaran. Multirepresentasi 

dalam pembelajaran diprediksi akan dapat 

lebih membantu peserta didik dapat 

memahami konsep yang dipelajari. Jika sajian 

konsep hanya ditekankan pada satu 

representasi saja, maka akan menguntungkan 

sebagian peserta didik dan tidak 

menguntungkan bagi yang lainnya.  

Disamping itu pula, pola penyajian materi, 

rumus lalu latihan soal ini akan membawa 

dampak terhadap cara berpikir siswa. Siswa 

cenderung ingin menggunakan rumus instan, 

cara singkat agar soal yang diberikan dapat 

diselesaikan dengan cepat. Kecenderungan ini 

menyebabkan siswa malas melakukan analisis 

terhadap suatu masalah, tidak mampu 

menemukan sendiri jalan keluar terhadap 

masalah yang dihadapi hingga 

ketidakmampuan mengambil keputusan 

terhadap diri dan lingkungannya. Artinya 

beberapa keterampilan berpikir yang mestinya 

dilalui dan dilatihkan kepada siswa tidak 

terjadi jika pola pembelajaran yang diterapkan 

masih menekankan penggunaan rumus-rumus 

saja tanpa tahu makna fisis dan proses yang 

mendasarinya. 

Tentu saja hal ini tidak boleh lepas dari 

proses yang mendasarinya. Gulo dalam  

(Trianto, 2012)
[20] 

menyatakan bahwa inkuiri 

berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang 

melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan siswa untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, 

analitis, sehingga mereka dapat merumuskan 

sendiri penemuannya dengan penuh percaya 

diri.  Inkuiri dapat diartikan sebagai suatu 

proses bertanya dan mencari tahu jawaban 

terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan. 

Melalui pembelajaran berbasis inkuiri siswa 

dilatih untuk menemukan inti dan makna dari 

suatu permasalahan, menjelaskan fenomena 

dan memecahkan permasalahan melalui 

prosedur ilmiah yang mendorong siswa 

mengembangkan keterampilan berpikir dengan 

jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

memotivasi, mendapatkan jawaban atas rasa 

ingin tahu, serta dapat menyimpulkan serta 

memberi makna temuan-temuannya. 

Dong Hai Nguyen (2011)
[5] 

menunjukkan bahwa multirepresentasi 

memberikan kontribusi terhadap siswa yang 

mengalami kesulitan menyelesaikan suatu 

masalah dalam pembelajaran fisika. 

kemampuan membuat multirepresentasi adalah 

keterampilan yang amat penting bagi ilmuwan 

dan pekerja teknik di masa depan. Laras 

Widianingtiyas
[7] menunjukkan pendekatan 

multi representasi memberikan pengaruh 

positif terhadap kemampuan kognitif siswa.  

Menurut Scriven & Paul dalam  

(Liliasari, 2013)
[8]

 berpikir kritis didefinisikan 

sebagai proses disiplin yang secara intelektual 

aktif dan terampil mengkonseptualisasi, 

menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan 
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atau mengevaluasi informasi yang 

dikumpulkan dari atau dihasilkan oleh, 

pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, 

atau komunikasi, sebagai panduan untuk 

kepercayaan dan tindakan. Pada perspektif 

edukatif menurut Anderson (2001)  (Liliasari, 

2013)
[8]

 keterampilan berpikir kritis memiliki 

arti yang sama dengan tingkat berpikir tingkat 

tinggi, terutama pada aspek evaluasi. Hasil 

revisi taksonomi Bloom, ada enam kategori 

keterampilan berpikir kritis dalam dimensi 

kognitif, yakni mengingat, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengkreasi dan 

megevaluasi. Pedagogik berpikir kritis selalu 

mengacu pada teori tersebut, memberikan para 

siswa praktik pada beberapa tingkatan yang 

lebih rendah dari keterampilan-keterampilan 

berpikir kritis, sebelum mengarahkan mereka 

pada tugas-tugas yang lebih sulit dari proses-

proses berpikir kritis. Semua dari tingkatan 

berpikir ini penting, dan seseorang harus 

menguasai satu tingkatan berpikir sebelum dia 

dapat menuju ke tingkatan atas berikutnya. 

Alasannya adalah kita tidak dapat meminta 

seseorang untuk mengevaluasi jika dia tidak 

mengetahui, memahami, menginterpretasikan, 

menerapkannya dan menganalisisnya. 

Sedangkan beberapa riset tentang 

efektifitas model pembelajaran inkuiri 

menyatakan bahwa terdapat peningkatan 

kemampuan yang signifikan terhadap 

kemampuan siswa dalam mata pelajaran sains 

dengan model pembelajaran inkuiri. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Rachel 

Spronken Smith menyatakan bahwa 

pembelajaran berbasis inkuiri adalah suatu 

rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan 

secara maksimal seluruh kemampuan siswa 

untuk melakukan proses dan menyelidiki 

secara sistematis, kritis, logis, analitis, 

sehingga mereka dapat merumuskan sendiri 

penemuannya dengan penuh percaya diri.  Ali 

Abdi
[1] 

memperoleh data bahwa siswa yang 

belajar dengan model inkuiri mendapatkan 

skor nilai sains yang lebih tinggi dibandingkan 

siswa yang belajar dengan model 

konvensional.  

Dalam pembelajaran sains, dua 

kompetensi utama yang menjadi target 

pembelajaran adalah kompetensi penguasaan 

konsep dan kompetensi kerja ilmiah. Tujuan 

utama dari model pembelajaran inkuiri di 

samping dua kompetensi tersebut adalah 

mengembangkan kemampuan dan 

keterampilan berpikir peserta didik. 

Implementasi multirepresentasi dalam 

pembelajaran berbasis inkuiri merupakan 

pembelajaran yang memadukan proses-proses 

ilmiah yang harus dilakukan oleh siswa untuk 

memahami suatu konsep serta penyajian 

konsep dalam berbagai representasi. Dalam 

pembelajaran berbasis inkuiri, maka peran 

multirepresentasi adalah sebagai pelengkap, 

pembatas interpretasi, dan pembangun 

pemahaman. Sebagai pelengkap, 

multirepresentasi digunakan untuk 

memberikan representasi yang berisi informasi 

pelengkap atau membantu melengkapi proses 

kognitif. Sebagai pembatas interpretasi, 

multirepresentasi digunakan untuk membatasi 

kemungkinan kesalahan menginterpretasi 

dalam menggunakan representasi yang lain. 

Sebagai pembangun pemahaman, 

multirepresentasi digunakan untuk mendorong 

siswa membangun pemahaman terhadap 

situasi secara mendalam. Karena itu 

implementasi multirepresentasi dalam 

pembelajaran berbasis inkuiri diharapkan 

dapat membantu mengatasi kesulitan dalam 

belajar fisika yang banyak menuntut 

keterlibatan bentuk pengetahuan fisik dan 

logika matematik. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen 

dengan jenis quasi eksperimen untuk 

menganalisis pengaruh pembelajaran inkuiri 

terbimbing integrasi multirepresentasi 

terhadap keterampilan berpikir kritis dan 

penguasaan konsep kinematika siswa kelas X 

MIPA SMA Negeri 1 Singaraja-Bali. Untuk 

itu digunakan rancangan penelitian kuasi 

eksperimen menggunakan desain non 

equivalent control group design.  

Kelompok eksperimen mendapat 

perlakuan yaitu pembelajaran kinematika 

dengan model inkuiri terbimbing integrasi 

multirepresentasi, sedangkan kelas kontrol 

mendapat perlakuan pembelajaran kinematika 

dengan model inkuiri terbimbing 

konvensional. Sebelum pembelajaran, kelas 

kontrol dan kelas eksperimen mendapat pretest 

untuk mengetahui kondisi awal penguasaan 

konsep kinematika siswa dan keterampilan 

berpikir kritis siswa. Setelah pembelajaran 

kedua kelas diberikan posttest untuk 

mengetahui penguasaan konsep dan 

keterampilan berpikir kritis siswa. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas X MIPA SMA Negeri 1 
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Singaraja Bali tahun akademik 2016-2017. 

Dalam penelitian ini digunakan dua kelas 

sebagai sampel yaitu kelas eksperimen dan 

kelas kontrol yang dipilih secara simple 

random sampling. Kelas eksperimen 

menggunakan pembelajaran inkuiri terbimbing 

integrasi multi representasi dan kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran inkuiri terbimbing 

secara konvensional. Penentuan sampel dalam 

penelitian dilakukan dengan cara undian, 

undian pertama untuk menentukan dua kelas 

sebagai sampel sedangkan undian kedua untuk 

menentukan kelas eksperimen dan kelas 

control. 

Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran inkuiri terbimbing 

integrasi multirepresentasi dan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing konvensional. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

penguasaan konsep kinematika dan 

keterampilan berpikir kritis siswa. Dan sebagai 

variabel kovariat yaitu penguasaan konsep 

fisika awal dan keterampilan berpikir kritis 

awal. 

Tahapan-tahapan yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 

menentukan materi pokok bahasan sesuai 

dengan silabus mata pelajaran yang sesuai 

dengan model pembelajaran yang diujikan. (2) 

menyusun instrument penelitian dan perangkat 

pembelajaran. Instrument penelitian berupa tes 

penguasaan konsep kinematika siswa dan tes 

keterampilan berpikir kritis secara umum yang 

dikembangkan oleh Ennis (liliasari, 2013)
[6]

. 

Perangkat pembelajaran yang dimaksud dalam 

penelitian ini berupa silabus, RPP dan LKS 

yang dikembangkan dari Kurikulum 2013 

untuk mata pelajaran peminatan MIPA. Uji 

coba instrument yaitu tes penguasaan konsep 

dan keterampilan berpikir kritis untuk 

menganalisis lebih lanjut tentang validitas, 

reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran 

soal. (3) menentukan populasi dan dan sampel, 

(4) memberikan pretest penguasaan konsep 

dna keterampilan berpikir kritis, (5) 

melaksanakan pembelajaran pada masing-

masing kelas, dengan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing integrasi 

multirepresentasi di kelas eksperimen dan 

inkuiri terbimbing konvensional di kelas 

control, (6) melaksanakan posttest pada kelas 

eksperimen dan kelas control, (7) menganalisis 

data hasil penelitian, (8) data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

keterampilan berpikir kritis yang diperoleh 

dari hasil tes yang dilakukan pada siswa. Tes 

keterampilan berpikir kritis berupa tes uraian. 

Sedangkan data penguasaan konsep siswa 

diperoleh dengan menggunakan tes materi 

kinematika yang berupa soal pilihan ganda.  

Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini ada dua yaitu teknik analisis 

statistic deskriptif dan MANCOVA 

(Multivariat Analysis of Covarian) yang 

melibatkan satu variabel bebas dan dua 

variabel terikat. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini memaparkan dua hal, 

meliputi : 1) deskripsi umum hasil penelitian, 

2) analisis data serta pengujian hipotesis. 

Deskripsi umum hasil penelitian tentang 

karakteristik dari masing-masing variabel 

penelitian. Deskripsi penguasaan konsep fisika 

siswa dan keterampilan berpikir kritis siswa 

setelah perlakuan diberikan yang mencakup 

distribusi frekuensi, nilai rata-rata dan standar 

deviasi. Rerata skor penguasaan konsep 

kinematika siswa pada kelas kontrol adalah 

56.32 dengan nilai simpangan baku sebesar 

9.55. Data dengan Frekuensi Terbesar = 55 

(20.6%). Rerata skor penguasaan konsep 

kinematika siswa pada kelas eksperimen 

adalah 70.16 dengan nilai simpangan baku 

sebesar 8.85. Data dengan Frekuensi Terbesar 

= 65 (26.7%). Rerata skor keterampilan 

berpikir kritis siswa pada kelas kontrol adalah 

75.65 dengan nilai simpangan baku sebesar 

10.76. Data dengan Frekuensi Terbesar = 80 

(26.5%). Rerata skor keterampilan berpikir 

kritis siswa pada kelas eksperimen adalah 

84.10 dengan nilai simpangan baku sebesar 

7.35. Data dengan Frekuensi Terbesar = 80 

(20%). 

Analisis data dilakukan setelah uji 

asumsi dipenuhi. Hasil uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov diperoleh data nilai 

signifikansi post-test penguasaan konsep 

kinematika siswa kelas kontrol = 0.074, kelas 

eksperimen = 0.100, data nilai signifikansi 

post-test keterampilan berpikir kritis siswa 

kelas kontrol = 0.059, sedangkan kelas 

eskperimen = 0.089, data nilai signifikansi 

pre-test siswa kelas kontrol = 0.189, 

sedangkan kelas eskperimen = 0.138. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan sebaran data pre-test dan post-test 

penguasaan konsep fisika dan keterampilan 

berpikir kritis siswa berdistribusi normal. 
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Hasil pengujian homogenitas 

menunjukkan nilai signifikansi penguasaan 

konsep kinematika siswa = 0.106 dan 

keterampilan berpikir kritis siswa = 0.097. 

Nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 

pengujian sebesar 0.05. Jadi dapat disimpulkan 

baik data penguasaan konsep kinematika siswa 

dan keterampilan berpikir kritis siswa 

memiliki sebaran yang homogen. 

Hasil pengujian matrik 

varian/kovarian dilakukan dengan 

menggunakan Box’s Test Of Equality 

Covariance Matrices. diperoleh data 

signifikansi sebesar 0.205. Data tersebut lebih 

besar dibandingkan taraf signifikansi 

pengujian sebesar 0.05. Hal ini berarti matrik 

varian-kovarian penguasaan konsep 

kinematika dan keterampilan berpikir kritis 

siswa adalah homogen. 

Hasil pengujian linieritas dengan 

memperhatikan nilai F Deviation from 

linearity, dan keberartian arah regresi dilihat 

dari nilai F linearity. Hasilnya adalah (1) Pada 

hasil penguasaan konsep kinematika siswa 

diperoleh nilai F deviation sebesar  0.436 

dengan signifikansi 0.876. Signifikansi yang 

diperoleh lebih besar dari 0.05, hal ini berarti 

bentuk regresi penguasaan konsep kinematika 

adalah linier. Keberartian arah regresi dengan 

memperhatikan nilai F linierity sebesar 17.508 

dengan signifikansi 0.00. Hal ini berarti bahwa 

koefisien arah regresi adalah kuat. (2) Pada 

hasil keterampilan berpikir siswa diperoleh 

nilai F deviation sebesar  0.610 dengan 

signifikansi 0.745. Signifikansi yang diperoleh 

lebih besar dari 0.05, hal ini berarti bentuk 

regresi keterampilan berpikir kritis adalah 

linier. Keberartian arah regresi dengan 

memperhatikan nilai F linierity sebesar 2.744 

dengan signifikansi 0.103. Hal ini berarti 

bahwa koefisien arah regresi adalah lemah.  

Pengujian kolinieritas dua variabel 

dependen dengan menggunakan korelasi 

product moment pearson karena data yang 

diuji keduanya menggunakan skala interval.  

Nilai rpearson = 0.421 tergolong dalam kategori 

agak rendah (rpearson < 0.80) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa antara penguasaan konsep 

kinematika dengan keterampilan berpikir kritis 

siswa tidak terjadi kolinieritas. 

Analisis statistik yang dilakukan 

berikutnya karena semua uji asumsi telah 

terpenuhi adalah analisis statistik inferensial 

untuk menguji hipotesis yang diajukan. 

Pengujian data adalah sebagai berikut: (1) 

pengujian pertama untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel independen (model 

pembelajaran) dengan variabel keterampilan 

berpikir kritis. Analisis yang digunakan adalah 

MANCOVA test. Hasilnya ditunjukkan oleh 

test of Beetween – subject effects. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui 

Fhitung = 8.329 dan angka signifikansi adalah 

0.001. Nilai Fhitung kemudian dibandingkan 

dengan nilai Ftabel untuk df(1,62) = 4.00. 

Karena Fhitung > Ftabel maka Ho
1
 ditolak dan Ha

1
 

diterima. Kesimpulan yang dapat ditarik 

adalah adalah Terdapat perbedaan 

keterampilan berpikir kritis antara kelompok 

siswa yang belajar dengan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing integrasi 

multirepresentasi dibandingkan dengan 

kelompok siswa yang belajar dengan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing konvensional. 

(2) Pengujian kedua untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel independen 

(model pembelajaran) dengan variabel 

penguasaan konsep kinematika siswa. Analisis 

yang digunakan adalah MANCOVA test. 

Hasilnya ditunjukkan oleh test of Beetween – 

subject effects. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat diketahui Fhitung = 47.926 dan angka 

signifikansi adalah 0.00. Nilai Fhitung kemudian 

dibandingkan dengan nilai Ftabel untuk 

df(1,62) = 4.00. Karena Fhitung > Ftabel maka Ho
2
 

ditolak dan Ha
2
 diterima. Kesimpulan yang 

dapat ditarik adalah adalah terdapat perbedaan 

penguasaan konsep kinematika antara 

kelompok siswa yang belajar dengan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing integrasi 

multirepresentasi dibandingkan dengan 

kelompok siswa yang belajar dengan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing konvensional. 

(3) Pengujian ketiga dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen (model pembelajaran) dengan 

variabel dependen (penguasaan konsep dan 

keterampilan berpikir kritis) secara simultan. 

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut 

Analisis yang digunakan adalah MANCOVA. 

Berdasarkan multivariat test dapat diketahui 

Fhitung = 19.585 dan angka signifikansi Pillai 

Trace, Wilks Lambda, Hotelling’s Trace dan 

Roy’s Largest Root adalah 0.00. Nilai Fhitung 

kemudian dibandingkan dengan nilai Ftabel 

untuk df(1,62) = 4.00. Karena Fhitung > Ftabel 

maka Ho
3
 ditolak dan Ha

3
 diterima. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah terdapat 

perbedaan keterampilan berpikir kritis dan 

penguasaan konsep kinematika antara 
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kelompok siswa yang belajar dengan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing integrasi 

multirepresentasi dibandingkan dengan 

kelompok siswa yang belajar dengan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing konvensional. 

Uji berikutnya adalah uji tindak lanjut. 

Uji tindak lanjut dalam penelitian ini 

menggunakan uji LSD (least Significant 

Difference). Hasilnya adalah sebagai berikut: 

(1) Hasil uji lanjut menemukan bahwa 

keterampilan berpikir kritis antara siswa yang 

belajar dengan model inkuiri terbimbing 

integrasi multirepresentasi lebih baik 

dibandingkan siswa yang belajar dengan 

model inkuiri terbimbing secara konvensional. 

Ini ditunjukkan dengan nilai uji LSD lebih 

kecil dari Mean Difference 21  
= 8.196. 

Nilai ini signifikan dalam taraf signifikansi 

0.05. (2) Hasil uji lanjut menemukan bahwa 

penguasaan konsep kinematika antara siswa 

yang belajar dengan model inkuiri terbimbing 

integrasi multirepresentasi lebih baik 

dibandingkan siswa yang belajar dengan 

model inkuiri terbimbing secara konvensional. 

Ini ditunjukkan dengan nilai uji LSD lebih 

kecil dari Mean Difference 21  
= 13.655. 

Nilai ini signifikan dalam taraf signifikansi 

0.05.  

Dari hasil analisis data yang dilakukan 

maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik 

: (1) Terdapat perbedaan keterampilan berpikir 

kritis antara kelompok siswa yang belajar 

dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

integrasi multirepresentasi dibandingkan 

dengan kelompok siswa yang belajar dengan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing 

konvensional. (2) Terdapat perbedaan 

penguasaan konsep kinematika antara 

kelompok siswa yang belajar dengan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing integrasi 

multirepresentasi dibandingkan dengan 

kelompok siswa yang belajar dengan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing konvensional. 

(3) Terdapat perbedaan keterampilan berpikir 

kritis dan penguasaan konsep kinematika 

antara kelompok siswa yang belajar dengan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing 

integrasi multirepresentasi dibandingkan 

dengan kelompok siswa yang belajar dengan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing 

konvensional. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan diperoleh gambaran bahwa integrasi 

multirepresentasi dalam pembelajaran inkuiri 

terbimbing berpengaruh secara signifikan 

terhadap penguasaan konsep kinematika dan 

keterampilan berpikir kritis siswa kelas X 

MIPA di SMAN 1 Singaraja. Hal ini 

disebabkan karena integrasi multirepresentasi 

dalam pembelajaran inkuiri terbimbing dapat 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

membuat representasi berbeda dalam suatu 

konsep yang dapat mewakili, menggambarkan 

atau menyimbulkan objek dan atau proses. 

Integrasi multirepresentasi dalam 

pembelajaran inkuiri dapat memberikan 

makna lebih dalam proses pembelajaran 

karena  memberikan suatu cara untuk 

menyatakan suatu konsep melalui berbagai 

cara dan bentuk.   

Sesuai  dengan tiga fungsi utama 

multirepresentasi yaitu sebagai pelengkap, 

pembatas interpretasi, dan pembangun 

pemahaman. Sebagai pelengkap, 

multirepresentasi digunakan untuk 

memberikan representasi yang berisi informasi 

pelengkap atau membantu melengkapi proses 

kognitif. Sebagai pembatas interpretasi, 

multirepresentasi digunakan untuk membatasi 

kemungkinan kesalahan menginterpretasi 

dalam representasi yang lain. Sebagai 

pembangun pemahaman, multirepresentasi 

digunakan untuk mendorong siswa 

membangun pemahaman terhadap situasi 

secara mendalam. Dengan memiliki tiga 

fungsi tersebut, maka representasi dapat 

membantu mengatasi kesulitan dalam belajar 

fisika yang menuntut keterlibatan bentuk 

pengetahuan fisik dan logika matematik. 

Namun dalam menuangkan berbagai 

format representasi, para siswa masih 

memerlukan bimbingan dan arahan dari guru 

pendamping. Dalam integrasinya dengan 

pembelajaran berbasis inkuiri, penegasan 

perlunya menggunakan multirepresentasi 

berada dalam tahap analisis data, pengolahan 

data serta penyelesaian beberapa masalah 

fisika misalnya soal-soal mekanika, usaha dan 

energi, dan lainnya.  

Kaitannya dengan penguasaan konsep 

siswa dalam materi kinematika, maka dengan 

integrasi multirepresentasi dalam 

pembelajaran berbasis inkuiri dapat membantu 

siswa menjadi lebih baik dalam menguasai 

konsep. Hal ini disebabkan karena siswa dapat 

menggunakan berbagai format representasi 

yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Jadi 

hal ini dapat mengadopsi keberagaman yang 
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terdapat dalam diri siswa. misalnya, 

representasi diagram akan sangat membantu 

memviualisasikan konsep yang abstrak, 

representasi grafik akan sangat membantu 

siswa menjelaskan konsep dengan tepat, 

representasi lainnya yaitu verbal dapat 

menjelaskan suatu definisi dan representasi 

matematis dapat membantu siswa 

menyelesaikan masalah secara kuantitatif. 

Dari segi kemampuan berpikir kritis, 

integrasi multirepresentasi dalam 

pembelajaran berbasis inkuiri dapat membantu 

siswa menerapkan proses disiplin yang secara 

intelektual aktif dan terampil 

mengkonseptualisasi, menerapkan, 

menganalisis, mensintesis, dan atau 

mengevaluasi informasi yang dikumpulkan 

dari atau dihasilkan oleh, pengamatan, 

pengalaman, refleksi, penalaran, atau 

komunikasi, sebagai panduan untuk 

kepercayaan dan tindakan. Jadi dalam 

menganalisis suatu fenomena yang terjadi, 

siswa dapat menggunakan multirepresentasi 

untuk membantu memvisualisasikan, 

menjelaskan ataupun menentukan tindakan 

yang sesuai dengan penyelesaian kuantitatif. 

Jadi dengan demikian, integrasi 

multirepresentasi dalam pembelajaran berbasis 

inkuiri dapat membantu siswa menjadi lebih 

baik dalam menguasai konsep dan berpikir 

kritis sehingga siswa dapat menerapkan proses 

disiplin yang secara intelektual aktif dan 

terampil mengkonseptualisasi, menerapkan, 

menganalisis, mensintesis, dan atau 

mengevaluasi informasi yang dikumpulkan 

dari atau dihasilkan oleh, pengamatan, 

pengalaman, refleksi, penalaran, atau 

komunikasi, sebagai panduan untuk 

kepercayaan dan tindakan. 

 

Simpulan dan Saran 

Berdasarkan atas hasil penelitian dan 

pembahasan di atas dapat dikemukakan 

kesimpulan sebagai berikut: (1) model 

pembelajaran inkuiri terbimbing integrasi 

multirepresentasi memberikan pengaruh 

positif yang signifikan terhadap keterampilan 

berpikir kritis siswa Kelas X MIPA di SMA 

Negeri 1 Singaraja dibandingkan dengan 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing secara 

konvensional. (2) model pembelajaran inkuiri 

terbimbing integrasi multirepresentasi 

memberikan pengaruh positif yang signifikan 

terhadap penguasaan konsep kinematika siswa 

Kelas X MIPA di SMA Negeri 1 Singaraja 

dibandingkan dengan Model pembelajaran 

inkuiri terbimbing secara konvensional. (3) 

model pembelajaran inkuiri terbimbing 

integrasi multirepresentasi memberikan 

pengaruh positif yang signifikan terhadap 

keterampilan berpikir kritis dan penguasaan 

konsep kinematika siswa Kelas X MIPA di 

SMA Negeri 1 Singaraja secara simultan 

dibandingkan dengan Model pembelajaran 

inkuiri terbimbing secara konvensional. 

Dari hasil penelitian ini maka dapat 

diajukan saran dalam upaya meningkatkan 

penguasaan konsep dan keterampilan berpikir 

kritis siswa dalam pembelajaran, yaitu: (1) 

kepada guru, dalam proses pembelajaran di 

kelas, khususnya dalam pembelajaran fisika 

disarankan menggunakan model inkuiri 

terbimbing integrasi multirepresentasi sebagai 

salah satu upaya meningkatkan penguasaan 

konsep siswa dan keterampilan berpikir kritis 

yang pada akhirnya bermuara pada hasil 

belajar dan juga melatih siswa dalam 

pengambilan keputusan yang tepat dalam 

menghadapi suatu masalah. (2) bagi guru yang 

hendak menerapkan model inkuiri terbimbing 

integrasi multirepresentasi ini diharapkan agar 

melatih kemampuan siswa secara lebih 

optimal lagi dalam topik-topik fisika yang 

lainnya. (3) kepada pemimpin sekolah, 

fasilitas berupa sarana, prasarana yang 

memadai perlu diupayakan agar siswa dapat 

mengoptimalkan keterampilan dan 

kemampuan dalam melakukan penyelidikan 

ilmiah dengan langkah-langkah inkuiri. (4) 

model pembelajaran inkuiri terbimbing 

integrasi multirepresentasi ini perlu 

disosialisasikan kepada guru-guru fisika 

melalui kegiatan focus grup disscusion untuk 

dapat diaplikasikan dalam pembelajaran fisika 

selanjutnya. 

Sebagai tindak lanjut hasil penelitian 

ini maka peneliti dapat mengembangkan suatu 

produk dengan menggunakan model inkuiri 

terbimbing integrasi multirepresentasi dalam 

format-format berikut ini : (1) pembuatan 

bahan ajar fisika berbasis inkuiri integrasi 

multirepresentasi untuk meningkatkan 

penguasaan konsep dan keterampilan berpikir 

kritis siswa, (2) pembuatan Lembar Kerja 

Siswa berbasis inkuiri integrasi 

multirepresentasi untuk meningkatkan 

penguasaan konsep dan keterampilan berpikir 

kritis siswa, (3) pembuatan Portal Belajar 

berbasis inkuiri integrasi multirepresentasi 



Putu Rusmila Dewi Kesiman 
 

Seminar Research Grants 2016 
Pembelajaran IPA Berbasis Inkuiri yang Mendukung Keterampilan Abad 21 
SEAMEO Regional Centre for QITEP in Science  19 
14-15 November 2016 

untuk meningkatkan penguasaan konsep dan 

keterampilan berpikir kritis siswa. 
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ABSTRACT  

 
This study aimed to improve students’ problem solving skills and self-conception in physics and describe 

students’ reaction to the implementation of inquiry based learning model. This study used classroom action 

research design conducted by involving 32 students of Mathematics and Science 6 class grade XII at SMAN 1 

Singaraja year 2016/2017 comprising of 18 girls and 14 boys. The purposes of the study were 1) problem solving 

skills, 2) self-conception, and 3) responses from the students. The data of students’ problem solving skills was 

collected by utilising test method, while the data of self-conception and responses from the students was 

collected by using questionnaire method. The data was then analysed descriptively. The results of the study 

demonstrated that the implementation of inquiry based learning model 1) improved the students’ problem solving 

skills in physics; 2) improved self-conception of the students; and 3) obtained positive responses from the 

students because the lesson became more meaningful. The improvement of students’ problem solving skills in 

physics occurred in all aspects of problem solving skills, such as focusing on the problem, describing physics, 

planning the solution, executing the plan, and evaluating the solution.   

 

Keywords: inquiry based learning, problem solving skill, and self-conception 

 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan konsep diri siswa dalam mata 

pelajaran fisika serta untuk mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap penerapan model pembelajaran berbasis 

inkuiri. Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas XII MIA-6 

SMAN 1 Singaraja tahun pelajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang dengan rincian 18 orang 

perempuan dan 14 orang laki-laki. Obyek penelitiannya adalah 1) kemampuan pemecahan masalah, 2) konsep 

diri, 3) respon siswa. Data tentang kemampuan pemecahan masalah fisika siswa dikumpulkan dengan metode 

tes, sedangkan data konsep diri dan respon siswa dikumpulkan dengan metode kuisioner. Data yang diperoleh 

dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis inkuiri 

1) meningkatkan kemampuan pemecahan masalah fisika siswa; 2) meningkatkan konsep diri siswa; dan 3) 

mendapatkan respon yang positif dari siswa karena pembelajaran menjadi lebih bermakna. Peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah fisika siswa terjadi pada semua aspek kemampuan pemecahan masalah, yaitu 

memfokukan masalah, menguraikan secara konsep fisika, merencanakan solusi, melaksanakan rencana 

pemecahan masalah dan memberikan evaluasi pada solusi. 

 

Kata kunci: pembelajaran berbasis inkuiri, kemampuan pemecahan masalah, dan konsep diri 

 

Pendahuluan 

Salah satu permasalahan mendasar 

dalam proses pembelajaran saat ini adalah 

kurangnya usaha dalam pengembangan 

berpikir siswa melalui proses pemecahan 

masalah sehingga siswa tidak memiliki 

kemandirian dalam belajar. Akibat dari semua 

ini adalah banyaknya praktik kecurangan yang 

terjadi, seperti kebocoran soal ujian nasional, 

proses transaksi kunci jawaban di toilet dan 

siswa mencontek saat ulangan berlangsung. 

Hal ini tentunya menjadi salah satu indikator 

bahwa pendidikan yang berlangsung selama 

ini belum mampu melahirkan individu yang 

memiliki karakter yang utuh sesuai dengan 

prinsip-prinsip sikap ilmiah yang berakibat 

pada rendahnya konsep diri siswa. 

Konsep diri merupakan keyakinan, 

pandangan  atau penilaian seseorang terhadap 

dirinya (Rini, 2002)
[1]

. Konsep diri akan 

memberikan kerangka acuan yang mempe-

ngaruhi manajemen diri terhadap situasi  dan 

terhadap orang lain. Individu yang  memiliki 

konsep diri negatif akan cenderung 

mempunyai kepribadian yang labil dan bersifat 

pesimistis terhadap kehidupan. Sebaliknya  

individu dengan konsep diri positif akan  

mampu menghargai  dirinya  dan  melihat  hal-
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hal positif yang dapat dilakukan demi 

keberhasilan  dan  prestasinya (Wahyuni, 

2007)
[2]

. Beberapa  ahli psikologi  

mengatakan, dari sistem pendidikan  yang  

terbukti  berhasil dari seluruh dunia, 

pengembangan konsep diri lebih  penting  dari  

materi  pelajaran  (Ari, 2007)
[3]

. Rendahnya  

pencapaian  siswa dalam  bidang IPA 

ditengarai juga disebabkan pembelajaran IPA 

di Indonesia kurang memperhatikan 

pengembangan  konsep  diri  siswa (Widya 

Astawa, dkk, 2015)
[4]

. 

Keberadaan konsep diri, keyakinan diri, 

dan kemampuan mengatur diri yang 

diwujudkan dalam pola pikir dan tindakan, 

seperti keingintahuan, kejujuran, kesediaan 

menerima pendapat, berpikir skeptis, 

keterbukaan, kemandirian dalam pengambilan 

keputusan, merupakan cerminan sikap ilmiah 

yang sangat diperlukan untuk mendukung 

keterampilan abad 21. Sikap ilmiah ini harus 

dikembangkan dalam proses pendidikan, 

khususnya fisika.  

Namun kenyataannya, pengembangan 

sikap ilmiah ini dalam pembelajaran fisika di 

SMA Negeri 1 Singaraja belum dapat dicapai 

secara optimal. Sebagai indikatornya adalah: 

siswa SMAN 1 Singaraja masih harus 

dibimbing dalam merancang dan melakukan 

percobaan, belum mampu mengaplikasikan 

konsep fisika dalam pemecahan masalah 

kehidupan sehari-hari, serta beberapa siswa 

ada yang melakukan transaksi kunci jawaban 

di toilet ketika ulangan berlangsung. Ini 

mengindikasikan bahwa pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru, lebih banyak 

menekankan pada aspek pengetahuan dan 

pemahaman, sedangkan aspek aplikasi, 

analisis, evaluasi, dan sintesis hanya mendapat 

penekanan yang kecil.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

siswa dapat diketahui beberapa penyebab 

permasalahan tersebut, diantaranya yaitu 

sebagai berikut. (1) Siswa lebih mampu 

menyelesaikan soal dalam bentuk pilihan 

ganda dari pada dalam bentuk tes kemampuan 

pemecahan masalah yang menuntut mereka 

untuk melalui beberapa tahapan dalam 

penyelesaian. (2) Minat siswa dalam belajar 

fisika masih rendah. Hal ini terjadi karena 

konsentrasi siswa lebih banyak dialihkan 

keberbagai produk teknologi seperti hand 

phone, social network, dan gadge-gadge 

terbaru. Hal ini menyebabkan siswa tidak siap 

ketika mengikuti tes dan siswa sering 

mengambil jalan pintas dengan cara 

mencontek atau melakukan transaksi kunci 

jawaban di toilet. (3) Siswa jarang diajak 

untuk praktikum karena waktu dalam 

pembelajaran fisika sangat sedikit sedangkan 

tuntutan materi fisika sangat banyak, dan 

ketersediaan alat praktikum terbatas.  

Data yang peneliti rangkum dengan 

menggunakan angket menunjukkan (1) 

sebanyak 65% siswa tidak menyenangi 

pelajaran fisika. Mereka tidak senang belajar 

fisika karena beberapa alasan yaitu: fisika itu 

sangat sulit, fisika banyak hitungan, dan fisika 

banyak rumusnya. (2) 37% siswa sangat setuju 

kalau bosan dalam mengikuti pelajaran fisika 

di kelas dan 59% siswa setuju. Mereka bosan 

dengan pembelajaran fisika karena beberapa 

alasan yaitu sangat susah dalam mengerjakan 

soal dan cara mengajar guru yang monoton.  

Berdasarkan hasil wawancara, analisis 

angket, dan pengalaman peneliti dalam 

mengajar dapat diketahui bahwa kemasan 

pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 

Singaraja masih belum optimal. Siswa 

mengalami kesulitan dalam menjawab soal 

kemampuan pemecahan masalah karena 

biasanya guru dalam mengajar terfokus pada 

rumus-rumus dan penggunaan rumus tersebut 

dalam perhitungan. Guru jarang memberikan 

soal kemampuan pemecahan masalah dan 

jarang melatih siswa untuk merancang dan 

melakukan eksperimen untuk menemukan 

konsep yang sedang dipelajari. Padahal salah 

satu ciri khusus fisika (Suastra, 2009)
[5]

 adalah 

adanya keterpaduan antara eksperimen dan 

teori. Teori dalam sains tidak lain adalah 

pemodelan matematis terhadap berbagai 

prinsip dasar, yang kebenarannya harus diuji 

dengan eksperimen yang dapat memberikan 

hasil serupa dalam keadaan yang sama.  

Menanggulangi permasalahan tersebut 

diperlukan pembelajaran inovatif yang relevan 

dengan kondisi sekarang ini yaitu 

pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(student-centered). Pembelajaran ini 

menekankan bahwa siswa sendirilah yang 

membangun pengetahuannya secara aktif, 

bukan diberi tahu oleh guru, sehingga apa 

yang mereka temukan sendiri melalui proses 

investigasi akan menjadi lebih bermakna dan 

lebih lama untuk di ingat. Pembelajaran 

berbasis inkuiri terasa tepat dipilih untuk 

menanggulangi permasalahan di atas. 

Kourilsky (dalam Hamalik, 2004)
[6]

 

menyatakan bahwa pembelajaran inkuiri 

berpusat pada siswa. Siswa dihadapkan 

dengan suatu masalah, kemudian mereka 
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mencari jawaban melalui suatu prosedur yang 

jelas dan terstruktur. Dengan menitikberatkan 

pada proses penemuan secara langsung oleh 

siswa, maka penguasaan konsep dan 

kecakapan hidup (life skill) siswa dapat 

ditingkatkan sehingga konsep diri yang positif 

dan kemampuan pemecahan masalah siswa 

juga dapat meningkat. Melalui kecakapan 

hidup ini, siswa dapat mengenal potensi dan 

eksistensi dirinya dalam mengembangkan 

kecakapan berpikir, baik menggali dan 

mengolah informasi serta mengambil 

keputusan.  

Menurut Amien (1987:163)
[7]

, 

keuntungan model pembelajaran inkuiri 

adalah, (1) mendorong siswa berpikir dan 

bekerja atas inisiatifnya sendiri,  (2) 

menciptakan suasana akademik yang 

mendukung berlangsungnya pembelajaran 

yang berpusat pada siswa, (3) membantu siswa 

mengembangkan konsep diri yang positif, dan 

meningkatkan pengharapan sehingga siswa 

mengembangkan ide-ide untuk menyelesaikan 

tugas dengan caranya sendiri, (4) 

mengembangkan bakat individual secara 

optimal, dan (5) menghindarkan siswa dari 

cara belajar menghafal. 

Berdasarkan uraian tersebut maka 

rumusan masalah pada penelitian tindakan 

kelas ini yaitu apakah penerapan model 

pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan 1) 

konsep diri siswa, 2) kemampuan pemecahan 

masalah fisika siswa dan 3) bagaimana respon 

siswa terhadap model pembelajaran inkuiri. 

Sedangkan tujuan penelitian ini, yaitu 

meningkatkan 1) konsep diri siswa, 2) 

kemampuan pemecahan masalah fisika, dan 3) 

mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap 

penerapan model pembelajaran inkuiri. Hasil 

dari penelitian ini diharapkan, 1) dapat 

memberikan informasi kepada guru-guru, 

khususnya guru fisika tentang model 

pembelajaran inkuiri untuk meningkatkan 

konsep diri dan kemampuan pemecahan 

masalah fisika siswa.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rangcangan 

penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Rasional dari pemilihan rancangan 

penelitian ini adalah mengingat permasalahan 

yang muncul berkaitan dengan dinamika 

proses pembelajaran di kelas bersifat 

kontekstual dan alamiah yang sulit diprediksi. 

Kompetensi Dasar (KD) yang dijadikan kajian 

penelitian terdiri dari dua KD yaitu 1) 

Menerapkan konsep dan prinsip gelombang 

bunyi dan cahaya dalam teknologi, 2) 

Mengevaluasi prinsip kerja peralatan listrik 

searah (DC) dalam kehidupan sehari-hari. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

XII MIPA-6 SMAN 1 Singaraja tahun 

pelajaran 2016/2017 yang terdiri dari 32 orang 

siswa, yakni 18 orang perempuan dan 14 

orang laki-laki.  Sedangkan objek penelitian 

ini adalah pembelajaran berbasis inkuiri, 

kemampuan pemecahan masalah dan konsep 

diri.  

Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan dalam dua siklus, dan masing-

masing siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu 

1) perencanaan, 2) pelaksanaan tindakan, 3) 

observasi dan evaluasi tindakan, dan 4) 

refleksi. Pada siklus I pembelajaran 

dilaksanakan untuk KD menerapkan konsep 

dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya 

dalam teknologi. Siklus I dirancang dalam 8 

jam pelajaran (4 kali tatap muka). Sedangkan 

KD siklus II yaitu mengevaluasi prinsip kerja 

peralatan listrik searah (DC) dalam kehidupan 

sehari-hari yang dilaksanakan untuk 8 jam 

pelajaran (4 kali tatap muka). 

Langkah-langkah dalam tahap 

perencanaan adalah 1) mengkaji Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD), mempersiapkan silabus, rencana 

pelaksanaan pembelajaran dan lembar kerja 

siswa, 2) menyusun pedoman kuesioner dan 

tes kemampuan pemecahan masalah, 3) 

mengkaji indikator untuk menentukan 

keberhasilan tindakan yang dilaksanakan, 

seperti daya serap siswa, ketuntasan belajar, 

kriteria kemampuan pemecahan masalah dan 

konsep diri siswa. 

Pelaksanaan tindakan siklus I pada 

prinsipnya merupakan realisasi tindakan yang 

sudah direncanakan. Langkah pembelajaran 

menggunakan sintaks pembelajaran inkuiri 

yang diterapkan pada pembelajaran fisika di 

kelas meliputi beberapa tahapan, 1) penyajian 

masalah; 2) Pengumpulan dan verifikasi data; 

3) Menguji hipotesis; 4) Merumuskan 

penjelasan; dan 5) Menganalisa prosedur 

inkuiri. 

Selama pembelajaran berlangsung 

peneliti melakukan observasi terhadap strategi 

pembelajaran yang diterapkan dan melakukan 

perekaman terhadap proses belajar mengajar 

yang berlangsung. Berdasarkan observasi dan 

evaluasi pada siklus I, peneliti mengadakan 
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refleksi untuk melihat seberapa besar 

keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan 

model pembelajaran yang dirancang. Refleksi 

dilakukan terhadap pencapaian kemampuan 

pemecahan masalah fisika dan konsep diri 

siswa, serta upaya untuk meningkatkannya. 

Pencermatan yang dilakukan pada penerapan 

siklus I dievaluasi dan diinterpretasi penye-

babnya untuk selanjutnya digunakan sebagai 

acuan dalam melakukan penyempur-naan pada 

siklus II. 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa kuisioner konsep diri dan 

tes kemampuan pemecahan masalah. Tes yang 

digunakan adalah tes awal dan akhir masing-

masing siklus dalam bentuk soal uraian.  

Tes kemampuan pemecahan masalah 

siswa berbentuk tes uraian dengan menggu-

nakan permasalahan yang actual, factual dan 

kontekstual. Strategi pemecahan masalah 

mengacu pada lima tahapan pemecahan 

masalah meliputi 1) memfokuskan masalah, 2) 

mengu-raikan secara konsep fisika, 3) 

merencanakan solusi, 4) melaksanakan 

rencana pemecahan masalah dan 5) 

memberikan evalusi pada solusi. 

Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini terdiri dari skor konsep diri,  

kemampuan pemecahan masalah fisika dan 

respon siswa terhadap model pembelajaran 

inkuiri. Jenis data, teknik pengumpulan dan 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

disajikan dalam Tabel 1.

 

Tabel 1. Jenis Data, Teknik Pengumpulan dan 

Instrumen Penelitian 

 

Semua analisis data dilakukan secara 

deskriptif dengan menggunakan bantuan 

program Microsoft Excel for Windows 2007. 

Kriteria keberhasilan penelitian ini adalah jika 

nilai rata-rata konsep diri siswa secara klasikal 

minimal dengan kategori tinggi dan terjadi 

peningkatan konsep diri di akhir siklus II, 

sedangkan tanggapan siswa terhadap model 

pembelajaran inkuiri berkategori positif. 

Adapun pedoman konversi skor konsep diri 

disajikan pada tabel 2 dan tanggapan siswa 

pada tabel 3. 
 

Tabel 2. Kriteria Penggolongan Konsep Diri Siswa 

No Kriteria Kategori 

1 X  MI + 1,5 SDI  
Sangat 

tinggi 

2 MI + 0,5 SDI   X  MI + 1,5 SDI Tinggi  

3 MI – 0,5 SDI  X  MI + 0,5 SDI Cukup  

4 MI – 1,5 SDI  X   MI – 0,5 SDI Rendah 

5 X  MI – 1,5 SDI 
Sangat 

Rendah 

(Diadaptasi dari Nurkancana & Sunartana, 1992)
[8] 

 

Skor kemampuan pemecahan masalah 

yang diperoleh siswa dikonversikan ke dalam 

pedoman konversi nilai absolut skala 100. 

Data kemampuan pemecahan masalah ini 

kemudian dianalisis secara deskriptif. 

Pedoman penggolongan kemampuan 

pemecahan masalah fisika siswa mengacu 

pada penilaian acuan patokan (PAP) yang 

terdapat di SMAN 1 Singaraja yang 

dinyatakan pada tabel  4  
 

 

 

Tabel 3. Kriteria Penggolongan Tanggapan Siswa 

No Kriteria Kategori 

1 X  MI + 1,5 SDI  
Sangat 

positif 

2 MI + 0,5 SDI   X  MI + 1,5 SDI Positif  

3 MI – 0,5 SDI  X  MI + 0,5 SDI 
Cukup 

positif  

4 MI – 1,5 SDI  X  MI – 0,5 SDI 
Kurang 

positif 

5 X  MI – 1,5 SDI 

Sangat 

kurang 

positif 

(Nurkancana & Sunartana, 1992)
[8] 

 

Tabel 4. Kriteria Penggolongan Kemampuan 

pemecahan masalah siswa 

No Kriteria Kategori 

1 85 – 100 Sangat tinggi 

2 70 – 84 Tinggi 

3 55 – 69 Cukup tinggi 

4 40 – 54 Rendah 

5 0 – 39 Sangat rendah 

 

Kriteria keberhasilan tindakan untuk 

kemampuan pemecahan masalah fisika yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai 

Ketuntasan Klasikal (KK) minimal 85% dan 

No. Jenis Data Teknik Pengumpulan Instrumen 

1. Konsep diri Kuisioner Kuisioner konsep diri 

2. Kemampuan pemecahan 

masalah 

Tes uraian Tes kemampuan pemecahan masalah 

3. Respon/tanggapan siswa  Kuisioner Kuisioner tanggapan siswa 
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Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) per 

individu ≥ 72,00. 

  

Hasil dan Pembahasan 
 Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan 

skor kemampuan pemecahan masalah, baik 

pada awal siklus, siklus I dan siklus II, yang 

disajikan pada tabel 5.  
 

Tabel 5. Skor kemampuan pemecahan masalah 

fisika siswa. 

Keterangan 

Kemampuan pemecahan 

masalah fisika 

Awal 

siklus  
Siklus I Siklus II 

Rata-rata 51,00 77,63 84,55 

Standar Deviasi 5,58 8,61 7,89 

Nilai Tertinggi 59,50 92,50 95,00 

Nilai Terendah 38,00 56,50 60,50 

KKM 72 72 72 

Jumlah Siswa 

Tuntas 
0 28 30 

Ketuntasan 

Belajar 
0 % 87,5% 93,75% 

Kategori Rendah Tinggi Tinggi 

 

Sedangkan skor kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada masing-masing indicator 

dinyatakan dalam tabel 6.  
 

Tabel 6. Skor kemampuan pemecahan masalah 

masing-masing indicator. 

Indikator 

Nilai 

Awal 

siklus 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Focus the problem 68.13 91.33 91.48 

Describe the physics 46.25 79.45 86.56 

Plan the solution 58.05 82.11 86.02 

Execute the plan 45.63 70.70 80.70 

Evaluate the solution 36.80 64.53 77.97 

 

Kemampuan pemecahan masalah siswa 

ditunjukkan dari lima indicator, yaitu 

memfokuskan masalah, menguraikan secara 

konsep fisika, merencanakan solusi, 

melaksanakan rencana pemecahan masalah 

dan memberikan evaluasi pada solusi. Pada 

awal siklus indicator memfokuskan masalah 

dan merencanakan solusi berada pada kategori 

cukup tinggi, sedangkan tiga indicator lainnya 

berada pada kategori rendah. Pada siklus I, 

terdapat satu indicator berkategori sangat 

tinggi yaitu memfokuskan masalah, tiga 

indicator  berkategori tinggi yaitu 

menguraikan secara konsep fisika, 

merencanakan solusi dan  melaksanakan 

rencana pemecahan masalah sedangkan satu 

indicator berkategori cukup tinggi yaitu 

memberikan evaluasi pada solusi. Dengan 

demikian, ditinjau dari kriteria keberhasilan, 

tindakan yang diberikan pada siklus I belum 

berhasil karena ada dua indicator yaitu 

melaksanakan rencana pemecahan masalah 

dan memberikan evaluasi pada solusi belum 

mencapai nilai KKM yaitu 72. 

Ada beberapa hal yang menyebabkan, 

diantaranya 1) kebiasaan belajar siswa yang 

cenderung menghafal dan tidak untuk 

memahami, 2) Pada saat melakukan 

praktikum, kegiatan yang dilakukan siswa 

didominasi oleh siswa-siswa yang pintar, 3) 

Siswa masih melakukan penyesuaian terhadap 

penerapan model pembelajan inkuiri. 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, 

maka dilakukan penyempurnaan, yaitu 1) 

memberikan fenomena yang lebih kontekstual 

dan ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, 

2) memberikan bimbingan tentang strategi 

mengamati baik secara kelompok maupun 

personal, dan 3) memberikan strategi 

bekerjasama dalam pemecahan masalah 

sehingga pemanfaatan waktu lebih efektif. 

Hasilnya pada siklus II mulai ada tanda-tanda 

perubahan dalam diri siswa kearah perbaikan. 

Hal ini terlihat dari skor kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada siklus II, 

dimana terdapat tiga indicator berkategori 

sangat tinggi dan dua indicator berkategori 

tinggi. Dengan demikian, tindakan pada siklus 

II dinyatakan telah berhasil, karena tidak ada 

lagi indicator kemampuan pemecahan masalah 

berkategori cukup.  

 Data pada Tabel 5. juga menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah fisika sebesar 

48,63% dari saat sebelum dan sesudah siklus I 

serta peningkatan sebesar 8,91 % terjadi dari 

siklus I ke siklus II. Sedangkan untuk kriteria 

ketuntasan klasikal baik pada siklus I dan II 

sudah memenuhi yaitu diatas 85% siswa 

tuntas. 

 Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa penerapan model pembelajaran inkuiri 

dapat meningkatkan konsep diri siswa dari 

awal siklus ke akhir siklus serta mendapatkan 

respon positif dari siswa. Data hasil nilai 

konsep diri siswa dan tanggapan siswa di 

rangkum dalam tabel 6. dan tabel 7. 
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Tabel  6. Nilai Hasil Konsep Diri Siswa Sebelum 

Siklus I, Setelah Siklus I, dan Setelah Siklus II 

Keterangan 
Konsep Diri Siswa 

Awal Siklus I Siklus II 

Rata-rata 131,81 139,50 161,66 

Standar Deviasi 2,18 2,66 8,78 

Nilai Tertinggi 136,00 152,00 182,00 

Nilai Terendah 126,00 129,00 143,00 

Kategori 
Cukup 

tinggi 

Cukup 

tinggi 

Tinggi 

 

Tabel 7. Profil Tanggapan Siswa terhadap Proses 

Pembelajaran Berbasis Inkuiri  

Kriteria 
Freku-

ensi 

Persen-

tase 
Kategori 

 ̅ > 90 3 9,38% Sangat Positif 

70 <  ̅ < 90 24 75,00% Positif 

50 <  ̅ < 70 5 15,62% Cukup Positif 

30 <  ̅ < 50 0 0,00% Kurang Positif 

 ̅ < 30 0 0,00% 

Sangat Kurang 

Positif 

 

Dari tabel 6. tampak bahwa rata-rata 

konsep diri di akhir siklus mencapai nilai 

161,66 berada pada kategori tinggi yang 

menandakan bahwa penelitian ini dikatakan 

telah berhasil memenuhi kriteria keberhasilan 

tindakan yaitu minimal berada pada kategori 

tinggi. Konsep diri siswa dengan penerapan 

model pembelajaran inkuiri mengalami 

peningkatan dari awal siklus ke siklus I 

sebesar 5,83 % dan 15,89% dari siklus I ke 

siklus II. 

Berdasarkan analisis skor tanggapan 

siswa, didapatkan skor rata-rata tanggapan 

siswa sebesar 75,69 dengan standar deviasi 

8,40. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka tanggapan siswa terhadap 

penerapan model pembelajaran inkuiri berada 

pada kategori positif.  

Dari hasil yang diperoleh dan telah 

dipaparkan maka penerapan model 

pembelajaran inkuiri sangat efektif untuk 

meningkatkan konsep diri dan kemampuan 

pemecahan masalah fisika siswa. Siswa yang 

mengikuti model pembelajaran inkuiri 

mendapatkan ruang yang luas untuk belajar 

secara mandiri. Hal ini karena inkuiri 

menyediakan peluang yang seluas-luasnya 

bagi siswa untuk menggunakan semua 

indranya dalam proses pembelajaran terutama 

pada kegiatan inti yaitu pengumpulan dan 

verifikasi data, pengujian hipotesis, 

merumuskan penjelasan sampai pada 

menganalisis prosedur inkuiri yang telah 

mereka lakukan. Kegiatan diskusi dalam 

kelompok ketika melakukan investigasi 

terhadap permasalahan yang diberikan sampai 

mereka berhasil membuktikan hipotesis 

mereka, membuatnya semakin yakin akan 

kemampuan dirinya dan memperdalam 

konsep-konsep fisika yang akan mereka 

kuasai. Dalam pembelajaran inkuiri pendidik 

lebih banyak berposisi sebagai pengarah, 

pembimbing, pemberi fasilitas, dan motivator 

dalam pembelajaran. Kondisi ini sangat 

potensial membangun konsep pada diri siswa 

secara mandiri. Konsep-konsep yang 

ditemukan melalui pembelajaran secara 

mandiri menjadi lebih bermakna dan ini 

nantinya akan menumbuhkan konsep diri 

positif pada siswa. Perubahan konsep-konsep 

akan bermakna bila informasi yang baru 

(sains) dapat diterapkan dalam kehidupan 

nyata, intelligible (dapat dimengerti), plausible 

(dapat dipercaya), fruitful (bermanfaat) 

sehingga membantu siswa untuk memahami 

dunianya (Carr, et al, 1994 dalam Putra 

Adnyana, 2011)
[9]

. 

Temuan dalam penelitian ini, juga 

memperkuat pendapat Joyce, B, et. al 

(2000)
[10]

 yang menyatakan bahwa 

pembelajaran inkuiri dapat membantu siswa 

mengembangkan keterampilan berpikir 

intelektual dan kete-rampilan lainnya seperti 

mengajukan pertanyaan dan keterampilan 

menemukan jawaban, memecahkan masalah 

yang berawal dari keingin tahuan mereka. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Havid 

Setiawan (2013)
[11]

, yang melakukan 

penelitian tentang peningkatan pemecahan 

masalah dan hasil belajar matematika SMP 

melalui strategi pembelajaran inkuiri. 

Penelitian ini mengung-kapkan bahwa telah 

terjadi peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah dan hasil belajar matematika melalui 

model pembelajaran inkuiri. 

  Peningkatan rata-rata konsep diri siswa 

dalam model pembelajaran inkuiri dipengaruhi 

oleh kemampuan anak dalam menilai dirinya 

secara positif. Hurlock (1978)
[12]

 menyatakan 

bahwa konsep diri terbentuk atas dasar 

keyakinan anak mengenai pendapat orang lain 

tentang diri mereka. Dengan kata lain konsep 

diri berasal dari kontak anak dengan orang 

lain, cara orang memperlakukan anak itu, apa 

yang dikatakan pada anak tentang anak itu, 

dan status anak di dalam kelompok, tempat 
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mereka teridentifikasi. Lebih lanjut dikatakan 

pula bahwa orang tua, teman sebaya dan guru 

adalah orang yang dominan pengaruhnya 

dalam pembentukan konsep diri anak. 

Temuan dalam penelitian ini 

menegaskan bahwa model pembelajaran 

inkuiri telah mampu mengoptimalkan peran 

teman sebaya dan peran guru dalam 

membentuk konsep diri positif pada diri siswa. 

Hal ini terjadi melalui interaksi siswa di dalam 

kelompok maupun antar kelompok dalam 

mempelajari dan menemukan sendiri tentang 

konsep-konsep yang mereka pelajari, yang 

akhirnya menimbulkan rasa bangga dan hal ini 

dapat meningkatkan konsep diri akademik 

siswa. Model pembelajaran inkuiri juga 

mampu menciptakan lingkungan dan suasana 

kelas yang menunjang terbentuknya konsep 

diri yang positif, dengan cara siswa belajar 

untuk menyampaikan pendapat dan sekaligus 

belajar memahami, menghargai pendapat 

temannya, dan selanjutnya menerima pendapat 

tersebut jika ada bukti-bukti kuat yang 

mendukung pendapatnya, sehingga hal ini 

dapat mengembangkan konsep diri sosial 

siswa. Pada penerapan model pembelajaran 

inkuiri di kelas, terlihat bahwa interaksi antara 

siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru 

lebih sering terjadi, terutama saat diskusi 

kelompok dan diskusi kelas  Adanya 

keyakinan pada diri siswa dalam belajar 

mandiri, meminimalkan peran guru dalam 

menggali dan menemukan informasi baik yang 

berupa pengetahuan deklaratif maupun 

pengetahuan prosedural. Hal ini memberikan 

kontribusi yang penting terhadap terbentuknya 

konsep diri yang positif pada siswa.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wiji Riyadi, 

dkk (2014)
[13]

 yang menyelidiki tentang 

hubungan konsep diri dan hasil belajar fisika 

melalui pembelajaran inkuiri. Penelitian ini 

menunjukkan  bahwa  terdapat hubungan yang 

signifikan antara konsep diri dengan hasil 

belajar fisika melalui pembelajaran inkuiri. .  

 

Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan  model pembelajaran berbasis 

inkuiri dapat meningkatkan: 1) kemampuan 

pemecahan masalah, 2) konsep diri siswa dan 

3) mendapat respon positif dari siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan 

kelas ini dapat diajukan beberapa 

rekomendasi, diantaranya (1) penerapan model 

pembelajaran berbasis inkuiri pada 

pembelajaran fisika dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah dan konsep 

diri siswa sehingga disarankan agar guru-guru 

dapat menerapkan dan mengem-bangkannya 

sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah, 

(2) dalam merancang model pembela-jaran 

berbasis inkuiri disarankan agar materi, alat 

dan bahan yang dijadikan sebagai pendukung 

pembelajaran lebih faktual, aktual, mudah di 

dapat, murah, dan ada dilingkungan siswa atau 

sekolah sehingga pembelajaran menjadi 

konkret, aplikatif, dan kontekstual, (3) di 

sarankan kepada guru-guru pada umumnya 

dan guru sains khususnya, agar terus 

melakukan   inovasi model pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah dan konsep diri siswa 

dalam rangka menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan berkarakter. 
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ABSTRACT 

 
Student success depends on the mastery of 21

st
 century skills, such as problem solving skills and the use of social 

media through the Inquiry Learning Strategy (SPI). This research aimed to improve students' skills in chemistry 

problem solving by using the Inquiry Learning Strategy (SPI) and social media. The subjects of the study were 

28 students of class XI MIA 2 MAN 2 Serang. Utilising mixed method analysis, this research employed 

Classroom Action Research (PTK) Kemmis and 2 cycles McTaggar diagnostic models. The instruments of the 

research were observations, questionnaires, and test. The data was processed  qualitatively and quantitatively. 

The results of the research showed that the Inquiry Learning Strategy (SPI) and the utilsation of social media in 

learning chemistry at MAN 2 Serang were effective. There was an increase of effectiveness of the Inquiry 

Learning Strategy (SPI) of cycle 1 (76.49%) and cycle 2 (80.65%). The effectiveness of social media (Facebook 

and Edmodo) in the cycle 1 was 62% and in cycle 2 was 77%. The Inquiry Learning Strategy (SPI) and the use 

of social media could enhance problem solving abilities of cycle 1 at 76.03% and cycle 2 at 82.90%. 

 

Keywords: Inquiry Learning Strategy (SPI), social media, problem solving abilities 

 

ABSTRAK  

 
Kesuksesan siswa tergantung pada penguasaan kecakapan abad 21 diantaranya penguasaan kemampuan 

pemecahan masalah dan pemanfaatan media sosial melalui Strategi Pembelajaran Inkuiri (SPI). Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah Kimia dengan menggunakan 

Strategi Pembelajaran Inkuiri (SPI) dan media sosial. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas XI MIA 2 

MAN  2 Serang yang berjumlah 28 orang. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

diagnostik model Kemmis dan McTaggar sebanyak 2 siklus. Instrumen yang digunakan adalah observasi, angket 

dan tes. Penelitian menggunakan mixed method analisis. Data diolah secara kualitatf dan kuantitatif. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pembelajaran Inkuiri (SPI) dan pemanfaatan media sosial efektif 

digunakan dalam pembelajaran Kimia di MAN 2 Serang. Terdapat peningkatan efektivitas Strategi Pembelajaran 

Inkuiri (SPI) dari siklus 1 sebesar 76,49 %, siklus 2 sebesar 80,65 %. Efektivitas pemanfaatan media sosial 

(Facebook dan Edmodo) dalam penelitian ini pada siklus 1 sebesar 62% dan siklus 2 senilai 77%. Strategi 

Pembelajaran Inkuiri (SPI) dan pemanfaatan media sosial dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

dari siklus 1 sebesar 76,03 %, siklus 2 sebesar 82,90 %.  

 

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran Inkuiri (SPI), media sosial, kemampuan pemecahan masalah. 

 

 

Pendahuluan 

Strategi Pembelajaran Inkuiri (SPI) 

merupakan strategi pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, melatih kemampuan 

berfikir kritis dan analisis sehingga 

menemukan inti materi pelajaran itu secara 

mandiri. Perkembangan teknologi informasi 

sebagai sarana komunikasi seperti tumbuh 

suburnya media sosial seperti facebook, 

edmodo, twitter, path, instagram, dan lain 

sebagainya merupakan peluang besar bagi 

proses pembelajaran. Integrasi strategi 

pembelajaran inkuiri (SPI) dengan 

pemanfaatan media sosial dapat dilakukan 

dalam proses pembelajaran untuk 

mempersiapkaan peserta didik yang memiliki 

kecakapan sesuai kebutuhan abad 21. 

Menurut Rotherdam dan willingham 

(2009)  mencatat bahwa kesuksesan seorang 

siswa tergantung pada kecakapan abad 21, 

sehingga siswa harus belajar untuk 

memilikinya. Partnership for 21st century 

skills mengidentifikasi kecakapan abad 21 

mailto:resmaleniyazid@yahoo.com
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meliputi: berfikir kritis, pemecahan masalah, 

komunikasi, dan kolaborasi.  

Thermokimia merupakan materi 

pelajaran kimia yang wajib dibelajarkan 

kepada peserta didik di kelas XI MIPA 

berdasarkan kurikulum SMA/MA. 

Kompetensi dasar 3. 4 Membedakan reaksi 

eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan 

hasil percobaan dan diagram tingkat energi. 

Kompetensi dasar 3. 5 Menentukan H reaksi 

berdasarkan hukum Hess, data perubahan 

entalpi pembentukan standar, dan data energi 

ikatan (Permen 59 tentang kurikulum kimia 

kelas XI MIPA SMA/MA). Thermokimia 

Reaksi eksoterm dan  reaksi endoterm. 

Perubahan entalpi reaksi Kalorimeter, Hukum 

Hess, dan Energi ikatan. 

Materi ini memiliki tingkat 

kompleksitas yang tinggi sehingga siswa 

kesulitan melakukan pemecahan masalah soal-

soal yang berkaitan materi thermokimia. Hal 

ini terjadi karena siswa memiliki kemampuan 

berfikir kritis dan analitis yang rendah. Selain 

itu kemungkinan juga kurangnya kemampuan 

berkomunikasi serta berkolaborasi bersama 

baik dengan teman sejawat maupun guru 

sebagai fasilitator pembelajaran. Permasalahan 

yang dihadapi oleh guru di kelas pada materi 

thermokimia dapat diatasi dengan 

menggunakan strategi pembelajaran inkuiri 

serta pemanfaatan media sosial facebook dan 

edmodo. 

Menurut  data yang ada pada guru 

tahun 2015 kelas XI MIA 2 memperoleh nilai 

rata-rata kelas terendah pada materi 

Thermokimia. Nilai rata-rata kelas sebesar 

62,73 jauh dibawah nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimal sebesar 77,78 untuk itu akan 

dilakukan penelitian tindakan kelas (Class 

Room Action Research) dengan judul 

“Peningkatan  Kemampuan Pemecahan 

Masalah Siswa XI MIA 2 MAN 2 Serang 

Materi Thermokimia  Melalui  Strategi 

Pembelajaran Inkuiri dan Media Sosial”. 

 

MetodePenelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester 

ganjil tahun pelajaran 2016/2017, yaitu bulan 

Agustus sampai dengan September  2016. 

Penentuan waktu penelitian mengacu pada 

kalender akademik. Subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas XI MIA 2 MAN  2 Serang 

tahun berjumlah 28 orang terdiri dari laki-laki 

7 dan perempuan 21. Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) diagnostik model Kemmis dan 

MC.Taggart sebanyak 2 siklus. 

Pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi efektivitas Strategi Pembelajaran 

Inkuiri(SPI), observasi efektivitas media 

sosial, tes kemampuan pemecahan masalah 

dan observasi kemampuan pemecahan 

masalah. Teknik analisis data yang tepat dan 

yang diterapkan adalah teknik analisis 

deskriptif-kualitatif-kuantitatif (mixed metods) 

Observasi efektivitas Strategi 

Pembelajaran Inkuiri(SPI) meliputi; 1) tahap 

orientasi, 2) tahap merumuskan  masalah, 3) 

tahap merumuskan hipotesis, 4) tahap 

mengumpulkan data, 5) tahap menguji 

hipotesis, dan 6) tahap merumuskan 

kesimpulan. Kriteria pengukuran meliputi 

sangat baik (SB) diberi skor 4, baik (B) skor 3, 

cukup (C) skor 2, dan kurang (K) skor 1. Data 

yang diperoleh dihitung dengan persentasi 

yaitu banyak siswa pada kriteria tertentu, misal 

SB dibagi jumlah siswa kali 100%. 

Persentasi pada SB = 
∑  

  
       

Kriteria keberhasilan penelitian adalah 

75% siswa memperoleh kriteria baik. 

Penentuan keberhasilan dilakukan dengan 

menghitung skor yaitu jumlah seluruh 

perolehan skor dibagi jumlah seluruh skor 

seharusnya (ideal) kali 100%. Dengan 

demikian persentasi skor dapat dihitung 

sebagai berikut: 

Persentasi efektivitas Strategi Pembelajaran 

Inkuiri (SPI) = 
∑    

∑          
       

Observasi efektivitas media sosial 

meliputi; 1)Interaksi dalam kelas media social, 

2)Kegiatan download materi yang ada di kelas 

media social, 3)Siswa upload  tugas tepat 

waktu di media social, 4)Mengerjakan soal-

soal di kelas media social, 5)Kedisiplinan di 

kelas media social, 6)Mengerjakan online test, 

7)Mengejar ketertinggalan dengan media 

sosial, 8)Siswa percaya diri menyampaikan 

ide, 9)Menambah wawasan tentang manfaat 

media sosial, dan 10)Memunculkan rasa 

senang dalam belajar thermokimia  

Kriteria pengukuran meliputi sangat 

baik (SB) diberi skor 4, baik (B) skor 3, cukup 

(C) skor 2, dan kurang (K) skor 1. Penentuan 

keberhasilan dilakukan dengan menghitung 

skor yaitu jumlah seluruh perolehan skor 

dibagi jumlah seluruh skor seharusnya (ideal) 

kali 100% dengan rumus sebagai berikut: 
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Persentasi efektivitas media sosial = 
∑    

∑          
       . 

Kriteria keberhasilan penelitian 

ditetapkan >75%. 

Tes Kemampuan Pemecahan 

Masalah, data yang diperoleh dari tes siswa 

dianalisis sebagai berikut: 

 Skor yang diperolah 

Nilai Siswa = -------------------------- X 100 

   Skor maksimal 

Jawaban siswa diubah melalui indikator 

pemecahan masalah. Instrumen pemecahan 

masalah ada 4 indikator yang meliputi 1) 

menganalisis soal, menuliskan data yang 

diketahui, menuliskan data yang tidak 

diketahui, mengetahui informasi dan 

menyatakan kembali informasi dalam bentuk 

operasional;2) melakukan tranformasi soal 3) 

melakukan operasi hitung; 4) menganalisis dan 

mengevaluasi prosedur yang  dapat dibuat 

generalisasi. 

Kriteria keberhasilan penelitian adalah 

75% siswa memperoleh kriteria baik. 

Penentuan keberhasilan dilakukan dengan 

menghitung skor yaitu jumlah seluruh 

perolehan skor dibagi jumlah seluruh skor 

seharusnya (ideal) kali 100%. Dengan 

demikian persentasi skor dapat dihitung 

sebagai berikut: 

Persentasi kemampuan pemecahan masalah  

=
∑    

∑          
       

Persentasi setiap aspek penelitian 

selanjutnya dikategorikan sebagai berikut : 

No Persentasi Kriteria 
1 85-100 % Sangat baik 
2 70-84 % Baik 
3 55-69% Cukup 
4 40-54% Kurang 
5 < 40 % Sangat kurang 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Siklus 1 

a. Efektivitas Strategi Pembelajaran Inkuiri 

(SPI) pada pembelajaran Kimia di kelas XI 

MIA 2 MAN  2 Serang diperoleh skor hasil 

76,49%.  

b. Efektivitas pemanfaatan media sosial pada 

pembelajaran kimia memperoleh skor 

61,3%. Dengan demikian masih 13,7% lagi 

untuk mencapai batas keberhasilan. Hal ini 

terjadi karena siswa baru dikenalkan 

tentang manfaat media sosial dalam 

pembelajaran. Masih sedikit siswa yang 

memanfaatkan media sosial untuk 

mengatasi kesulitan dalam belajar 

thermokimia.  

c. Kemampuan siswa dalam pemecahan 

masalah memperoleh skor 76,03%.  

2. Siklus 2 

a. Efektivitas Strategi Pembelajaran Inkuiri 

(SPI) pada pembelajaran Kimia di kelas XI 

MIA 2 MAN  2 Serang diperoleh skor hasil 

80,65%. Ada peningkatan yang berarti pada 

siklus ini karena siswa sudah terbiasa 

mengikuti proses pembelajaran melalui 

strategi pembelajaran inkuiri. 

b. Efektivitas pemanfaatan media sosial pada 

pembelajaran kimia memperoleh skor 77,8%. 

Ada sedikit peningkatan pada siklus 2 ini 

karena siswa sudah mempunyai mindset yang 

berbeda terhadap manfaat media sosial..  

c. Kemampuan siswa dalam pemecahan 

masalah memperoleh skor 82,90%. 

Data-data yang telah diperoleh dapat 

ditampilkan pada Histogram berikut ini. 

 

Gambar 1  

Histogram Hasil Penelitian Siklus 1, 2 

 

Berdasarkan gambar 1 tampak ada 

peningkatan setiap aspek penelitian pada 

setiap siklus. Hasil penelitian ini dapat 

dijelaskan bahwa guru harus melakukan 

pembelajaran secara maksimal dengan 

menggunakan Strategi Pembelajaran Inkuiri 

(SPI) dan memanfaatkan beragam media 

sosial. Siswa tertarik dan termotivasi belajar 

melalui Strategi Pembelajaran Inkuiri (SPI).  

Pada siklus I siswa dikenalkan bagaimana 

memanfaatkan jejaring social, bagaimana 

61.3 

76.49 76.03 77.8 
80.65 82.9 

Efektivitas
Media Sosial

Efektivitas SPI Pemecahan
MasalahSiklus 1 Siklus 2
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mengikuti proses pembelajaran melalui SPI 

khususnya materi Thermokimia dan pada 

siklus II siswa sudah terbiasa dengan semua 

itu sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah kimia khususnya 

thermokimia. 

 Pada Strategi Pembelajaran Inkuiri 

(SPI) siswa sudah memiliki kemampuan 

pemecahan masalah.  Pada akhir siklus 2 ada 

82,9% siswa memiliki kemampuan pemecahan 

masalah yang baik. Siswa perlu diberikan 

pemantapan kemampuan prasyarat melalui SPI 

dan pemanfaatan media sosial berdasarkan 

refleksi di siklus 1.  

 Pada akhir penelitian ada 7% siswa 

memiliki kemampuan pemecahan masalah 

dalam kriteria cukup. Siswa perlu diberikan 

latihan, atau tugas yang menuntut pemecahan 

masalah secara bertahap. Hal ini penting 

karena dalam kehidupan sehari-hari manusia 

selalu menghadapi masalah. Masalah dalam 

kehidupan dapat diatasi dengan mudah apabila 

siswa sudah terlatih memiliki kemampuan 

pemecahan masalah. 

 Mengacu pada uraian di atas, dapat 

dijelaskan bahwa Strategi Pembelajaran 

Inkuiri (SPI), pemanfaatan media sosial  

efektif dalam pembelajaran Kimia. Hasil 

penelitian menunjukkan ada peningkatan dari 

siklus 1 ke siklus 2.  

Kelebihan SPI dengan bantuan media 

sosial: 

1. Pembelajaran terjadi secara mandiri dan 

konvensional, yang keduanya memiliki 

kelebihan yang dapat saling melengkapi. 

2. Pembelajaran lebih efektif dan efisien 

3. Meningkatkan aksesbiltas. Dengan 

adanya media sosial maka peserta belajar 

semakin mudah dalam mengakses materi 

pembelajaran. 

  Kelemahan media sosial: 

1. Media yang dibutuhkan sangat beragam, 

sehingga sulit diterapkan apabila sarana 

dan prasarana tidak mendukung. 

2. Fasilitas yang dimiliki pelajar tidak 

merata, seperti komputer dan akses 

internet. Padahal dalam media sosial 

diperlukan akses internet yang memadai, 

apabila jaringan kurang memadai akan 

menyulitkan peserta dalam mengikuti 

pembelajaran mandiri via online. 

Dari hasil penelitian ini dapat 

dinyatakan bahwa SPI  dapat digunakan 

sebagai strategi efektif mencapai tujuan 

pembelajaran. Apabila SPI berbantuan media 

sosial dilakukan secara terus menerus akan 

mampu meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah bagi siswa. Pembelajaran dengan 

menggunakan SPI berbantuan media sosial 

dapat dilakukan secara perorangan dan 

kelompok. Siswa diberi tugas untuk mencari 

pengetahuan melalui browsing internet, 

download materi pelajaran, menerima tugas 

dari guru, upload penyerahan tugas belajar, 

dan mendiskusikan materi melalui kelas media 

sosial.  

Paradigma pembelajaran dengan siswa 

menerima pengetahuan dari guru dapat diubah 

dengan paradigma pembelajaran yang 

menekankan siswa mencari pengetahuan. Guru 

dapat berperan sebagai fasilitator dan 

katalisator yang menyediakan sarana jaringan 

internet. Pembelajaran dapat dilakukan di 

dalam kelas maupun di laboratorium komputer 

yang terkoneksi jaringan internet. Dewasa ini, 

sekolah yang berstandar nasional berpijak 

pada standar sarana prasaran harus sudah 

memiliki laboratorium komputer yang 

dilengkapi dengan jaringan internet untuk 

berbagai keperluan pembelajaran dan 

pendidikan. 

Media sosial memiliki nilai penting 

bagi pendidikan. Media sosial memiliki nilai 

pedagogis, akademis, estetis, ekonomis dan 

yuridis. Media sosial memiliki nilai pedagogis 

karena pengguna internet harus memiliki sikap 

bertanggung jawab. Pengguna media sosial 

dapat memperoleh informasi dengan mudah, 

juga dapat membagi informasi kepada 

pengguna lain. Pengguna media sosial harus 

bertanggung jawab terhadap konten yang 

diperoleh atau konten yang dibagikan. Media 

sosial  menggunakan media internet memiliki 

dampak positif bagi kehidupan. Internet 

memiliki dampak negatif seperti konten-

konten yang belum layak dibuka oleh siswa, 

konten-konten dewasa, konten berbau sara, 

bahkan internet dapat digunakan sebagai 

sarana tindakan kejahatan. 

 

Ucapan Terima Kasih  

Peneliti menyadari bahwa laporan ini 

masih jauh dari kesempurnaan dan dalam 

penyelesaiannya tidak lepas dari bimbingan, 

arahan dan bantuan dari berbagai pihak. 

Peneliti  mengucapkan terimakasih khususnya 

kepada: 

1. Tim penelaah Research Grant Seameo 

qitep in Science 2016 yang memberi 
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ABSTRACT 

 
This research, employing ADDIE development model, was conducted based on the Inquiry Learning Model 

Development of Conflict. The funding of this research was derived from the SEAMEO QITEP in Science’s 

Research Grants 2016. The expected outcome of this study was an educational research product that was a new 

learning model integrating cognitive conflict strategy into inquiry learning model. The learning model  would 

be included in the model book as the final product of this development research. This study aimed to (1) know 

the stages of Inquiry Learning Model-based development of cognitive conflict; and (2) assess the quality of 

Inquiry Learning Model-based development of cognitive conflict. As a Research and Development (R&D) 

research, a cognitive-conflict based inquiry learning model in chemistry named ADDIE development model was 

used as the development model. This model was selected because it could be used for wide variety of products 

such as learning model development, learning strategy, learning methods, as well as media and teaching 

materials. According to the product development stages, this research and development model was more 

rational and more complete than the 4D model. Grounded on the theoretical foundation of instructional design, 

this model consisted of five phases of activity, namely analysis, design, development, implementation, and 

evaluation. Data analysis technique used in this study was quantitative method utilising questionnaires, 

observation sheets of student’s learning activities, and guidelines of model implementation. The results of the 

implementation model were analysed to assess its appropriateness to be implemented by referring to the 

Nieveen criteria comprising of validity, practicability, and effectiveness. Based on the results of the validation 

from the validation experts and practitioners as well as the limited testing conducted in SMA Negeri 1 

Mappedeceng, SMA Negeri 1 Masamba, and SMA Negeri 1 Baebunta, it showed that the inquiry with the 

Cognitive Conflict Strategy was considered suitable to be used as a learning model. 

Keywords: Inquiry Learning Model, ADDIE development model, Strategy Conflict Cognitive 

 

ABSTRAK 

 
Telah dilaksanakan penelitian Pengembangan Model Pembelajaran Inkuiri berbasis Konflik dengan 

menggunakan Model Pengembangan ADDIE. Penelitian Ini didanai oleh Dana Hibah Research Grants 2016 

yang berasal dari SEAMEO QITEP in Science. Adapun luaran yang diharapkan dari penelitian ini yaitu 

diharapkan adanya produk penelitian pendidikan dalam hal ini adalah lahirnya sebuah model pembelajaran 

baru hasil perpaduan model pembelajaran inquiry dengan integrasi strategi konflik kognitif didalamnya, 

dimana akan tertuang dalam buku model sebagai produk akhir dari penelitian pengembangan ini. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui tahap-tahap pengembangan Model Pembelajaran Inquiry berbasis konflik 

kognitif; dan (2) untuk mengetahui kualitas hasil pengembangan Model Pembelajaran Inquiry berbasis konflik 

kognitif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan atau Research and Development (R 

& D). Model  Pengembangan yang digunakan dalam pengembangan Model Pembelajaran Inkuiri berbasis 

konflik kognitif pada mata pelajaran kimia adalah Model  pengembangan ADDIE. Pemilihan model  ini 

didasari atas pertimbangan bahwa model  ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan 

produk seperti model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan bahan ajar; 

karena menurut langkah-langkah pengembangan produk model, penelitian dan pengembangan ini lebih 

rasional dan lebih lengkap daripada Model 4D. Berpijak pada landasan teoretis desain pembelajaran, model  

ini terdiri dari lima tahap kegiatan, yakni: analysis (analisis), design (desain), development (pengembangan), 

implementation (implementasi) dan evaluation (evaluasi). Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian 

ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan instrument angket, lembar pengamatan aktivitas peserta 

didik, dan pedoman keterlaksanaan model. Hasil analisis keterlaksanaan model tersebut diinterpretasi  

nantinya akan dinilai layak atau tidaknya penerapan model tersebut dengan mengacu pada kriteria Nieveen 

yakni validitas, praktikabilitas, dan efektivitas. Berdasarkan hasil validasi dari validator ahli dan praktisi 

pendidikan serta uji coba terbatas yang telah dilakukan baik di SMA Negeri 1 Mappedeceng, maupun SMA 

Negeri 1 Masamba dan SMA Negeri 1 Baebunta, terlihat bahwa Model Pembelajaran Inquiri dengan Strategi 

Konflik Kognitif sudah dianggap layak untuk dijadikan Model pembelajaran. 

 Kata kunci: Model Pembelajaran Inquiri, Model ADDIE, Strategi Konflik Kognitif 

mailto:taufiksalassae@gmail.com
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Pendahuluan 

 Dalam setiap Proses Belajar Mengajar, 

menginformasikan fakta dan konsep melalui 

metode ceramah dan Cenderung menjadikan 

peserta didik sekedar pendengar pasif dalam 

kelas, sehingga guru menjadi sumber 

informasi satu-satunya. Peserta didik 

terkadang kurang berminat dan bahkan bisa 

kehilangan motivasi belajar. Dengan 

demikian, tingkat pemahaman peserta didik 

terhadap materi pelajaran bisa menjadi sangat 

rendah, guru dituntut untuk menggunakan 

metode yang dapat melatih peserta didik 

dalam berhadapan dengan beberapa masalah 

dan memberikan kesempatan untuk mencari 

dan menemukan sendiri pemecahannya 

sehingga Peserta Didik menghayati dan 

memahami materi yang di berikan. 

 Permasalahan peserta dapat diatasi dengan 

pemilihan metode pembelajaran yang tepat 

oleh guru. namun, Tugas guru bukan hanya 

menyediakan metode belajar yang sesuai 

dengan kebutuhan dalam kelas, melainkan 

menjadi sosok yang harus mampu mendorong 

peserta didik untuk mencari sendiri 

pengetahuannya. Hal ini didasarkan pada teori 

belajar konstruktivisme yang menyatakan 

bahwa pengetahuan merupakan hasil 

konstruksi sendiri dan merekalah yang harus 

aktif dalam proses pembelajaran.Pembelajaran 

yang baik adalah pembelajaran yang selalu 

melibatkan peserta didik sehingga peserta 

didik sendiri yang menemukan pengetahuan 

dan membangun konsep. 

 Salah Satu model pembelajaran yang 

diangga caka dalam mengatasi msalah tersebut 

sesuai dengan urgensi pembelajaran abad 21 

adalah Model pembelajaran Inquiri. 

Pembelajaran dengan penemuan (inquiry) 

merupakan satu komponen penting dalam 

pendekatan konstruktivistik yang telah 

memiliki sejarah panjang dalam inovasi atu 

pembaharuan pendidikan. Dalam 

pembelajaran dengan penemuan/Inquiri, 

Peserta Didik didorong untuk memiliki 

pengalaman dan melakukan percobaan yang 

memungkinkan mereka menemukan prinsip-

prinsip untuk diri mereka sendiri. Dalam 

bidang sains, inquiry berarti seni atau ilmu 

bertanya tentang alam dan menemukan 

jawaban atas pertanyaan tersebut. Inquiry 

dilakukan melalui langkah-langkah seperti 

observasi dan pengukuran, hipotesis, 

interpretasi, dan penyusunan teori. Inquiry 

memerlukan eksperimentasi, refleksi, dan 

pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan 

metode yang digunakan (Hebrank, 2000). 

Pendapat senada dikemukakan oleh Budnitz 

(2003), yang mengatakan bahwa inquiry 

berarti mengajukan pertanyaan yang dapat 

dijawab melalui justifikasi dan verifikasi. 

 Konstruksi pengetahuan akan optimal 

manakala Peserta Didik dihadapkan pada 

kondisi ketidaksesuaian antara struktur 

kognitif dan lingkungan (eksternal) atau 

terdapatnya perbedaan dalam komponen-

komponen struktur kognitif (Lee, at all, 2003). 

Seseorang yang bingung dalam menentukan 

pilihan dari berbagai pilihan yang diberikan 

dapat menjadi contoh bahwa orang tersebut 

mengalami konflik dalam menentukan pilihan 

berdasarkan alasan yang rasional yang ia 

pikirkan. Proses penentuan atau pemecahan 

masalah inilah yang mendorong orang tersebut 

untuk berfikir. 

 Pembelajaran konflik kognitif dapat 

mendorong adanya perubahan konsepsi 

Peserta Didik pada arah yang positif. 

Perubahan konsepsi Peserta Didik pada arah 

yang positif ini nantinya akan bermuara pada 

penguasaan konsep Peserta Didik yang baik. 

Pembelajaran konflik kognitif ini memiliki 

keunggulan antara lain dapat mendorong 

perubahan konsepsi Peserta Didik dari konsep 

yang salah menjadi konsep yang benar, serta 

dapat menciptaan situasi pembelajaran yang 

dinamis melalui beragam metode 

pembelajaran di dalamnya (Baser, 2006). 

Oleh nya itu, penulis termotivasi untuk 

Mengembangkan Model Pembelajaran 

Inquiri Berbasis Strategi Konflik Kognitif 
pengembangan model ini digunakan pada mata 

pelajaran kimia tingkatan sekolah menengah 

atas yang di uji cobakan pada materi pada 

semester berjalan. 

Adapun luaran yang diharapkan dari penelitian 

ini diharapkan adanya produk penelitian 

pendidikan dalam hal ini adalah lahirnya 

sebuah model pembelajaran baru hasil 

perpaduan model pembelajaran inquiry dengan 

integrasi strategi konflik kognitif didalamnya, 

dimana akan tertuang dalam buku model 

sebagai produk akhir dari penelitian 

pengembangan ini. Dengan Tujuan untuk 

mengetahui tahap-tahap pengembangan Model 

Pembelajaran Inquiry berbasis konflik 
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kognitif; (2) untuk mengetahui kualitas hasil 

pengembangan Model Pembelajaran Inquiry 

berbasis konflik kognitif. 

 

Metode Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian pengembangan atau Research and 

Development (R & D). Model  Pengembangan 

yang digunakan dalam pengembangan Model 

Pembelajaran Inquiry berbasis konflik kognitif 

pada mata pelajaran kimia adalah Model  

pengembangan ADDIE. Pemilihan Model  ini 

didasari atas pertimbangan bahwa Model  ini 

dapat digunakan untuk berbagai macam 

bentuk pengembangan produk seperti Model 

Pembelajaran, strategi pembelajaran, metode 

pembelajaran, media dan bahan ajar; karena 

menurut langkah-langkah pengembangan 

produk model  penelitian dan pengembangan 

ini lebih rasional dan lebih lengkap daripada 

Model  4D. Secara sistematis dan berpijak 

pada landasan teoretis desain pembelajaran. 

Model  ini terdiri dari lima tahap kegiatan, 

yakni: Analysis (Analisis), Design (Desain), 

Development (Pengembangan), 

Implementation (Implementasi) dan 

Evaluation (Evaluasi) 

Penelitian ini berlangsung di dua tepat 

berbeda, Makasssar di jadikan sebagai tempt 

untuk kajian analisis materi dan konsultasi 

terhadap Ahli, dan di Luwu Utara sebagai 

lokasi Uji coba terbatas dan penyusunan 

kerangka penelitian dan prosedur penelitian 

lainnya. 

Teknik analisa data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan 

menggunakan instrument angket, lembar 

pengamatan aktivitas peserta didik, dan 

pedoman keterlaksanaan Model 

( )                    

  
∑                   

∑        
      

 

Hasil analisis keterlaksanaan model tersebut di 

interpretasi  nantinya akan dinilai layak atau 

tidaknya penerapan model tersebut dengan 

mengacu pada kriteria Nieveen (1999), yakni 

validitas, praktikabilitas, dan efektivitas  

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil Penelitian dalam kegiatan ini adalah 

terciptanya sebuah model pembelajaran hasil 

pengembangan dengan mengunakan model 

ADDIE. Pengembangan Model Penelitian 

yang dimaksudkan adalah pengembangan 

Model Pembelajaran  Inquiri berbasis Strstegi 

Konflik Kognitif.  

Pada Penelitian ini hasil pengembangan 

tersebut kemudian berupa buku model di 

validasi oleh ahli sebelum di terapkan di kelas 

terbatas. Adapun hasil penilian ahli terekam 

pada table berikut : 

Indikator 

Penilaian 

Aspek yang 

dinilai 

Rerata 

Penilaian 

Ahli 

Ket 

Rancangan 

Pengemban

gan Model 

1. Sintaks 3.33 Valid 

2. Sistem 
Sosial 

4 Sangat 
Valid 

3. Prinsip 
Reaksi 

4 Sangat 
Valid 

4. Sistem 

Pendukung 

4 Sangat 

Valid 

5. Dampak 
Pengiring 

atau 

Pendukung 

3.33 Valid 

Bahasa 1. Penggunaan 

kaidah 

bahasa 
Indonesia  

4 Sangat 

Valid 

2. Bahasa 
yang 

digunakan 

bersifat 

komunikatif 

4 Sangat 
Valid 

3. Kesederhan

aan kalimat 

3.33 Valid 

Isi Buku 

Petunjuk 
Pelaksanaan 

Model 

1. Rasionalisas

i 
Pengemban

gan Model 

4 Sangat 

Valid 

2. Dasar teori 

dari 

pengemban

gan Model 

4 Sangat 

Valid 

3. Petunjuk 

pelaksanaan 
Model oleh 

guru atau 

teman 

sejawat 

3.67 Sangat 

Valid 

Penutup Keberadaan 

Pengembangan 
Model dengan 

dasar teori dan 

hasil 

pengembangan
nya 

3.67 Sangat 

Valid 

Untuk perangkat pendukung model 

pembelajaran, hasil analisis ahli dapat di urai 

pada table berikut : 

 

Model Indikator 

Rerata 

Penilaian 

Ahli 

Ket 

Rencana 

Pelaksanaan 

Kompetensi 

dasar 
4 

Sangat 

Valid 
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Pembelajaran Indikator 
pencapaian 

kompetensi 

dasar 

3,75 
Sangat 

Valid 

Isi dan 

kegiatan 
Pembelajaran 

3,5 Valid 

Bahasa 3,75 
Sangat 
Valid 

Waktu 4 
Sangat 
Valid 

Penutup 4 
Sangat 
Valid 

Buku 

Peserta 
didik 

Format 3,75 
Sangat 
Valid 

Bahasa 3,56 
Sangat 
Valid 

Ilustrasi 3,67 
Sangat 
Valid 

Isi 3,67 
Sangat 
Valid 

Penutup 4 
Sangat 
Valid 

Lembar 

Kerja 
Peserta 

didik 

Format 4 
Sangat 
Valid 

Bahasa 4 
Sangat 
Valid 

Isi 3,83 
Sangat 
Valid 

Kartu Soal 

Validasi Isi 4 
Sangat 

Valid 

Bahasa 4 
Sangat 
Valid 

Dalam Hasil Uji coba terbatas pada 3 

sekolah yang ada di Luwu Utara yakni SMA 

Negeri 1 Mappedeceng, SMA Negeri 1 

Masamba dan SMA Negeri 1 Baebunta 

Menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda 

dengan penilaian ahli. 

Berdasarkan hasil validasi dari validator 

ahli dan praktisi pendidikan serta uji coba 

terbatas yang telah dilakukan baik di SMA 

Negeri 1 Mappedeceng, maupun SMA Negeri 

1 Masamba dan SMA Negeri 1 Baebunta 

menunjukkan bahwa Model pembelajaran 

Inquiri dengan Strategi Konflik Kognitif sudah 

dianggap layak untuk dijadikan Model 

pembelajaran. 

 

Simpulan dan Saran 

Tahapan pengembangan Model 

Pembelajaran Inquiri dengan Strategi Konflik 

Kognitif yang valid, Praktis dan Efektif 

berdasarkan Model pengembangan ADDIE, 

meliputi 5 tahap, yaitu a) tahap 

Analize/Analisis yang terdiri analisis peserta 

didik yang sifatnya heterogen dan 

menghilangkan egoism kesukuan, derajat 

social dan materi. Analisis tugas yang dibuat 

sedemikian rupa yang bersifat menyenangkan 

dan tidak monoton, dan Analisis materi yang 

akan diterapkan materi-materi ajar yang 

diselingi dengan pertanyaan atau pernyataan 

yang sifatnya provokatif agar merangsang 

konflik pemikiran pada siswa, b) tahap 

Design/Desain dimana akan dihasilkan 

Prototype awal yang terdiri dari Buku 

Petunjuk Pelaksanaan Model, Buku peserta 

didik, LKPD, RPP, dan Kartu Soal, Prototype 

yang dihasilkan merujuk pada karakteristik 

model pembelajaran Inquiri yang 

mengitegrasikan strategi konflik kognitif, c) 

tahap Development/pengembangan dimana 

Prototype awal akan divalidasi dan hasil 

revisinya yang disebut Prototype II akan 

diimplementasikan daam uji coba terbatas, d) 

tahap Implementation/Implementasi dimana 

akan dilakukan proses implementasi Prototype 

II dalam bentuk uji coba terbatas di kelas dan, 

e) tahap Evaluation/Evaluasi yang merupakan 

proses untuk mengetahui nilai kelayakan 

Model pembelajaran indikator dengan 

kevalidan (validitas), kepraktisan, dan 

keefektifan.  

Kualitas Model Pembelajaran Inquiri 

dengan Strategi Konflik Kognitif yang 

dihasilkan adalah dari aspek kevalidan 

menunjukkan bahwa Model pembelajaran 

berada dalam kategori valid berdasarkan 

penilaian validator. Dari aspek kepraktisan, 

Model pembelajaran memenuhi kriteria praktis 

berdasarkan penilaian keterlaksanaan Model 

pembelajaran serta dari aspek keefektifan, 

Model pembelajaran memenuhi kriteria efektif 

berdasarkan hasil belajar, aktivitas peserta 

didik, dan respon positif yang diberikan oleh 

peserta didik 
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ABSTRACT 

 
The study was conducted to investigate the long term effects of training tiered inquiry to the development of 

science teaching practices in the classroom. The study was conducted by using quasi-experimental longitudinal 

study (phenomenology) design with descriptive qualitative as its method. A purposive sample of 7 teachers 

participated in the study. The results revealed that trainings of inquiry education gave a positive impact on the 

development of inquiry-based science teaching at school. During the preparation stage, the teachers managed 

to develop learning tools such as lesson plans, teaching materials, and learning media. During the 

implementation phase, teachers consistently and continuously implemented inquiry learning approach. The 

ability of teachers to motivate students to ask questions and ideas as a hallmark of inquiry was very good and 

became the most improved competence shown by all teachers. They also managed to build students' critical 

thinking skills as proven by the good results of inquiry tests. Science teachers competences in some aspects of 

inquiry pedagogy were enhanced, although in some other aspects the competences still need to be improved. 

 

Keywords: inquiry, long term effect of training, learning development  

 

ABSTRAK  
 

Penelitian ini bertujuan menguji dampak jangka panjang setelah guru mengikuti diklat inkuiri berjenjang 

terhadap pengembangan praktik pembelajaran IPA di kelas. Penelitian ini dilakukan menggunakan desain quasi-

experimental longitudinal study (fenomenologi) dengan metode deskriptif kualitatif. Partisipan sebanyak 7 guru 

IPA SMP yang diambil secara purposive sample. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diklat inkuiri terbukti 

memberikan dampak positif terhadap pengembangan pembelajaran IPA berbasis inkuiri yang dilaksanakan guru 

di sekolah. Pada tahap persiapan guru berhasil mengembangkan perangkat pembelajaran berupa rencana 

persiapan pembelajaran, bahan ajar, dan media pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan guru konsisten dan secara 

terus menerus melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan inkuiri.  Kemampuan guru dalam 

memotivasi siswa untuk berani mengajukan pertanyaan dan gagasan sebagai ciri khas inkuiri tampak sangat 

dikuasai dan merupakan kompetensi paling meningkat yang ditunjukkan oleh semua guru. Guru berhasil 

membangun keterampilan berpikir kritis siswa, dibuktikan dengan tingginya hasil tes kemampuan inkuiri. 

Kompetensi guru IPA meningkat dalam beberapa aspek kemampuan pedagogi inkuiri walaupun pada beberapa 

aspek lainnya masih harus terus ditingkatkan. 

 

Kata kunci: inkuiri, dampak diklat, pengembangan pembelajaran 

 

 

Pendahuluan 

Pendidikan dan pelatihan merupakan 

salah satu jenis pengembangan profesional 

yang bertujuan untuk memperluas dan 

meningkatkan kesempatan belajar bagi guru 

dengan mengubah keyakinan guru dan terlibat 

dalam praktik pembelajaran berorientasi 

reformasi (Richadson & Placier, 2001; Wilson 

& Berne, 1999). Substansi kegiatan 

pengembangan profesional (apa yang benar-

benar guru pelajari) harusnya memiliki 

dampak terbesar pada keyakinan guru, praktek 

mengajar guru di kelas dan akhirnya pada hasil 

belajar siswa (Wilson & Lowenberg, 1991; 

Cohen Hill, 2000; Birman, Desimone, Garet, 

& Porter, 2000; Garet, dkk. 2001). Guru yang 

terlibat dalam kegiatan pengembangan 

profesional bisa menjadi lebih reflektif, kritis 

dan analitis ketika mereka berpikir tentang 

gaya mengajar mereka di kelas (Levin & 

Rock, 2003, dalam Boyle, 2005). 

Hasil penelitian Porter, dkk (2000) 

menunjukkan bahwa pengembangan 

profesional yang fokus pada strategi mengajar 

tingkat tinggi terbukti meningkatkan 

penggunaan strategi pembelajaran guru di 

mailto:eneng.sedec@gmail.com
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dalam kelas. Susilawati, dkk (2015) 

menyatakan bahwa kompetensi pedagogi 

inkuiri guru IPA SMP di Indonesia meningkat 

setelah mengikuti Diklat Inkuiri Berjenjang. 

Guru memiliki rasa percaya diri yang tinggi 

untuk membimbing siswa belajar IPA.  

Dilihat   dari   dimensi   sifat   dan 

substansinya,   untuk   mewujudkan guru yang 

benar-benar profesional, guru dapat 

melakukan profesionalisasi  berbasis individu 

atau menjadi guru madani setelah mendapat 

upaya peningkatan profesionalisasi berbasis 

prakarsa    institusi (Diklat). Ini merupakan 

hubungan potensial antara pembelajaran guru 

melalui pengembangan profesional dan 

perubahan yang dihasilkan dalam strategi 

pengajaran mereka, yang merupakan salah 

satu wilayah dalam penelitian.  

Namun kenyataannya, banyak guru 

belum mengaplikasikan dan mengembangkan 

hasil Diklat pada pembelajaran di kelas secara 

optimal. Berdasarkan hasil evaluasi dampak 

diklat (EDD) tahun 2009  yang dilakukan 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Bandung 

terhadap komponen peningkatan 

pengembangan profesi guru SD, SMP, SMA, 

dan SMK memiliki nilai dampak yang masih 

rendah. Cirebon cukup berdampak (2,03), 

Denpasar cukup berdampak (2,28), Serang 

kurang berdampak (1,28), Surabaya cukup 

berdampak (2,35), dan Mataram  kurang 

berdampak (1,82). Data lain menunjukkan 

bahwa EDD terhadap kinerja guru pada tahun 

2011 diperoleh gambaran bahwa di Provinsi 

Jawa Barat yang meliputi 11 kabupaten/kota, 

dua diantaranya berada pada kriteria kurang, 

tujuh kabupaten/kota lainnya berada dalam 

kategori cukup. Hal ini dapat diinterpretasikan 

bahwa secara umum diklat yang dilakukan 

PPPPTK IPA memerlukan penyempurnaan. 

Penelitian ini dipandang perlu dilakukan 

untuk mendapatkan data yang spesifik terkait 

dampak pelaksanaan Diklat inkuiri berjenjang 

terhadap pengembangan pembelajaran.  

Diharapkan hasilnya menjadi sumber data dan 

informasi untuk mengembangkan program 

Diklat selanjutnya.   

 

Metode Penelitian 

Penelitian menggunakan desain quasi-

experimental longitudinal study 

(fenomenologi) metode deskriptif kualitatif. 

Partisipan adalah 7 guru IPA dari tiga SMP 

yang pernah mengikuti Diklat inkuiri tahun 

2013 dan 2014 yang dipilih secara purposive.   

Data diambil mulai bulan Juli sampai 

bulan September 2016. Teknik pengumpulan 

data dilakukan melalui kajian dokumen 

perangkat pembelajaran, observasi 

pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas,  

field note, dokumentasi foto dan video selama 

guru mengajar dan siswa belajar, mengisi 

angket,  melakukan wawancara, dan 

melaksanakan tes kemampuan inkuiri siswa 

menggunakan soal TIMMS. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Perangkat pembelajaran. 

 Kemampuan mengembangkan perangkat 

pembelajaran guru bervariasi. Jenis perangkat 

yang dikembangkan juga beragam seperti 

tampak pada Tabel 1.  
Tabel 1. Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Tabel 1 menunjukkan bahwa semua guru 

mengembangkan perangkat pembelajaran 

walaupun jenis dan caranya berbeda.  Tiga 

guru (GA, GC, GF) mengembangkan RPP 

level Discovery Learning melatihkan  

kompetensi paling dasar. Tiga guru lainnya 

(GB, GE, GG) mengembangkan RPP level 

Discovery Learning melatihkan  kompetensi 

menengah, dan (GD) mengembangkan level 

Interactive Demonstration melatihkan 

kompetensi dasar. Pada lima dari 7 RPP 

terdapat rumusan tujuan pembelajaran yang 

mencerminkan pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, dan keterampilan  pembelajaran 

IPA berbasis inkuiri. Pada dua RPP lainnya 

tidak menuliskan tujuan pembelajaran. Materi 

ajar diorganisasikan dengan  sajian yang 

menggambarkan keruntutan dan sistematika 

materi yang akan disampaikan kepada  siswa 

melalui proses inkuiri. Belum semua RPP 

mencantumkan sumber belajar tambahan 

untuk kegiatan berinkuiri sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

Pada kegiatan pembelajaran, di bagian 

pendahuluan,  lima RPP memuat apersepsi 

 
Kode 
Guru 

Perangkat yang dikembangkan 
 RPP Bahan 

ajar 
 LKS Media 

pembelajaran 
G A DL V V - 
G B ILes V V - 
G C DL V V - 
G D ID - V Model, Charta 
G E ILes - V - 
G F DL - V - 

 G G ILes - V - 
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yang mengarah pada pertanyaan yang sesuai 

dengan cakupan materi, satu RPP kurang 

mampu menggali pengetahuan awal dengan 

pertanyaan yang diajukan. Pada satu RPP 

lainnya tidak nampak sama sekali rumusan 

pertanyaan untuk menggali pengetahuan awal 

siswa yang relevan. Semua RPP memuat 

kegiatan yang menggambarkan proses 

pembelajaran dengan pendekatan inkuiri. Pada 

kegiatan penutup, lima RPP telah lengkap 

dengan tiga  komponen pembelajaran, dua 

RPP lainnya masih perlu dilengkapi. Pada 

bagian penilaian pembelajaran, semua RPP 

mencantumkan penilaian yang akan dilakukan. 

Dari semua RPP yang ada, enam RPP sudah 

dilengkapi instrumen serta memuat rubrik 

penilaian yang sesuai untuk mengevaluasi 

keterampilan berinkuiri,  hanya satu yang tidak 

dilengkapi instrumen dan rubrik penilaian.  

Guru A, B, dan C berhasil 

mengembangkan bahan ajar sebagai pedoman 

belajar. Dari semua LKS yang ada di panduan 

sebagian merupakan hasil pengembangan 

guru-guru, sebagian lainnya hasil adaptasi dan 

modifikasi dari sumber yang sudah ada 

sebelumnya. Empat guru lainnya (D, E, F, dan 

G) menggunakan bahan ajar dari buku sumber 

yang sudah ada. Namun demikian, keempat 

guru tersebut mengembangkan LKS yang 

dijadikan sebagai pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan. LKS masih terpisah-

pisah belum dikemas menjadi sebuah panduan 

yang baku.  

Guru D berhasil mengembangkan 

beberapa alat peraga, seperti model dan 

charta/gambar. Sementara itu, 6 guru lainnya 

belum mulai mencoba mengembangkan media 

pembelajaran, cenderung menggunakan media 

yang sudah ada dan biasa digunakan dari tahun 

ke tahun. 

 

Proses pembelajaran 

Selama proses pembelajaran, ketujuh 

guru menunjukkan kemampuan berinkuiri 

seperti tampak pada Tabel 2. 

Tabel 2 menjelaskan bahwa semua guru 

berusaha memotivasi siswa berpikir dan 

bertanya kritis dengan memberikan stimulus 

lewat topik yang sedang dibahas. Guru 

berhasil memberikan fenomena yang menarik 

dan relevan sehingga menimbulkan pertanyaan 

siswa. 

 
Tabel 2. Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Guru 

 
Semua guru trampil menciptakan  

interaksi yang banyak antarsiswa dengan cara 

meminta siswa melakukan percobaan dan 

menjawab beberapa pertanyaan arahan yang 

bersifat aktif yang ada di dalam LKS. 

Pembelajaran melalui percobaan telah 

memunculkan minat siswa untuk melakukan 

diskusi dan perdebatan. Siswa secara aktif 

terlibat dalam pembahasan topik.  

Lima guru (G2, G3, G4, G5, G7) 

merancang pertanyaan pada LKS untuk 

memfokuskan perhatian siswa pada 

menemukan jawaban atas satu atau dua 

pertanyaan arahan, sehingga siswa memiliki 

pemahaman yang jelas tentang topik materi. 

Sementara itu, G1 dan G6, kurang fokus pada 

satu atau dua pertanyaan sebagai pedoman 

inkuiri karena banyaknya pertanyaan yang 

membuat siswa terpancing menjawab 

beberapa pertanyaan yang muncul. Hal ini 

berakibat pada pembahasan konten yang 

kurang mendalam karena terlalu cepat beralih 

membahas pertanyaan yang baru.   

Semua guru melibatkan partisipasi 

siswa secara total dalam penyelidikan. Namun, 

hanya G2 yang memberikan kebebasan kepada  

siswa untuk menentukan percobaan dan 

memberikan sarana untuk menyelesaikan 

tugas menggunakan beberapa cara. Guru 

lainnya memberikan cara yang terbatas,  

memberikan petunjuk rinci tentang cara untuk 

melakukan investigasi. 

Selama pembelajaran, guru hanya 

memberikan sedikit arahan panduan dan 

jawaban. Guru tidak bertindak terus menerus 

sebagai sumber informasi yang dapat 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang 

muncul dari siswa. Dengan demikian, guru 

betul-betul berperan sebagai fasilitator yang 

memberikan petunjuk sesedikit mungkin.  

Ketujuh guru partisipan secara konsisten 

mengajarkan ilmu pelajaran menggunakan 
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penyelidikan aktif. Mereka memberikan 

kegiatan percobaan dan pemikiran. Dengan 

melakukan percobaan guru telah mendorong 

siswa untuk memainkan peran sebagai 

ilmuwan. 

Proses presentasi hasil praktikum dan 

diskusi yang dilakukan siswa secara tidak 

langsung memberikan tanggung jawab kepada 

siswa untuk dapat menyampaikan materi 

sekaligus menjawab pertanyaan siswa lainnya. 

Pada saat diskusi guru mengedepankan peran 

siswa, menggali potensi siswa, merespon 

dengan pertanyaan atau melakukan diskusi 

dengan siswa lain. Dengan cara begitu guru 

menghindari figur sebagai sumber utama atau 

orang yang paling berkuasa. Hal ini 

ditunjukkan dengan sangat baik oleh semua 

guru selama proses pembelajaran berlangsung. 

Selama pembelajaran, enam dari tujuh 

guru berusaha menjaga lingkungan kelas tetap 

dalam proses belajar inkuiri dengan cara 

melibatkan partisipasi siswa secara total, 

menempatkan penekanan pada pembelajaran, 

dan merespon kontribusi siswa dengan tepat. 

Hanya satu guru (G6) yang perlu 

meningkatkan keterampilan pada cara 

merespon kontribusi siswa. 

Penekanan pada prinsip pemahaman 

materi yang dipelajari tampak sempurna 

dilakukan oleh lima guru (G2, G3, G4, G5, 

G7). Kesimpulan yang dibuat siswa dengan 

arahan guru membuktikan bahwa guru 

menunjukkan kepedulian terhadap pemahaman 

siswa pada akhir pembelajaran, bukan hanya 

"mengetahui" isi pelajaran tetapi siswa paham 

tentang apa yang telah dipelajari dan 

bagaimana hal itu dipelajari.  Kesimpulan 

dibuat berdasarkan bukti untuk memahami 

perbedaan antara pengetahuan dan keyakinan.  

Contoh kesimpulan yang diambil 

berdasarkan bukti hasil percobaan bahwa:    
“mengukur menggunakan alat ukur yang 

berbeda hasilnya akan berbeda. Mengukur 

harus menggunakan alat ukur yang baku 

dan terstandar.” 

Penekanan pada prinsip pemahaman 

materi yang dipelajari kurang diperhatikan 

oleh G1 dan G6. Mereka tampak tidak cukup 

meringkas apa yang telah dipelajari dan 

bagaimana menjadi diketahui. 

Kemampuan guru dalam mengelola kelas 

sangat berpengaruh pada situasi belajar siswa. 

Aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

tampak pada Tabel 3. 
 

Tabel 3. Observasi Pelaksanaan Pembelajaran  

Siswa 

 
Berdasarkan Tabel 3, banyak sekali 

siswa mengajukan dan menjawab pertanyaan, 

(tercatat lebih dari 10 kali) di setiap kelas. 

Proses pembelajaran menggunakan praktik 

percobaan memungkinkan semua siswa 

terlibat aktif dalam diskusi. Kebanyakan siswa 

menjawab pertanyaan berdasarkan hasil 

pengamatan percobaan. Data yang diperoleh 

memudahkan semua siswa untuk 

mengomunikasikannya di dalam kelas serta 

membantu dalam membuat kesimpulan.  

 

Kompetensi yang Meningkat dalam 

Pengembangan Pembelajaran IPA Berbasis 

Inkuiri 

Peningkatan kompetensi dapat dilihat 

baik pada tahap persiapan maupun tahap 

pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap 

persiapan, peningkatan kemampuan terlihat 

jelas pada penyusunan RPP yang ditandai 

dengan rumusan kalimat terutama pada bagian 

kegiatan pembelajaran mulai dari 

pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup 

yang menggambarkan upaya mengikutsertakan 

siswa  dalam proses pembelajaran. 

Kemampuan mengembangkan lembar kegiatan 

menunjukkan peningkatan, baik menyusun 

baru berdasarkan ide dan gagasan sendiri 

maupun modifikasi dari kegiatan yang sudah 

ada sebelumnya. 

Pengembangan kompetensi pada tahap 

pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Kompetensi paling meningkat pada guru saat 

awal mengajar  adalah memotivasi siswa 

untuk berani bertanya dan merumuskan 

pertanyaan.  

Semua guru meningkat dalam hal 

kemampuan memotivasi siswa berpikir dan 

bertanya kritis. Selama proses pembelajaran, 
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siswa lebih banyak bicara daripada guru. Guru 

menyajikan fenomena yang menarik dan 

relevan yang memunculkan pertanyaan-

pertanyaan siswa. Guru menggunakan 

keterampilan pertanyaan yang tepat seperti 

waktu tunggu dan berbagai tingkat 

keterampilan berpikir kritis. Guru sudah 

membuat siswa berpikir jernih.  

Kemampuan mengarahkan terjadinya 

diskusi diantara siswa tampak berkembang 

sangat baik pada semua guru. Hal ini terbukti 

dari adanya interaksi yang banyak antara siswa 

dengan siswa. Siswa secara aktif terlibat dalam 

diskusi. Guru trampil menggunakan 

pertanyaan yang aktif. Mereka berusaha 

memunculkan minat siswa untuk melakukan 

diskusi dan perdebatan di kalangan siswa 

dengan cara mengalihkan pertanyaan-

pertanyaan siswa kepada siswa lain.  

Pada ketujuh guru sudah menunjukkan 

peningkatan kemampuan yang sangat baik 

dalam memberikan arahan panduan  ketika 

ditanya oleh siswa. Guru menghindari figur 

sebagai sumber utama atau orang yang paling 

berkuasa. 

Secara konsisten guru menyampaikan 

materi pelajaran menggunakan kegiatan 

percobaan aktif. Pada saat pembelajaran, guru 

lebih berperan sebagai sumber pertanyaan. 

Siswa didorong untuk memainkan peran 

sebagai ilmuwan dengan cara memberikan 

kegiatan percobaan dan pemikiran. Guru tidak 

berperan  sebagai figur otoritas. 

Selama pembelajaran berlangsung, 

semua guru menjaga lingkungan kelas tetap 

dalam proses belajar inkuiri. Hal-hal yang 

dilakukan guru antara lain melibatkan 

partisipasi siswa secara total dalam kegiatan 

percobaan, berbicara tentang proses 

penyelidikan, menempatkan penekanan pada 

pembelajaran, melibatkan para siswa supaya 

berminat dalam penyelidikan, merespon 

dengan tepat terhadap kontribusi siswa dalam 

pelajaran. Semua guru tampak menjaga 

suasana kelas berwibawa dan menjadikan 

lingkungan belajar yang kodusif. 

Kemampuan menekankan pada prinsip 

pemahaman materi yang dipelajari terlihat 

jelas terutama pada 5 guru. Guru menunjukkan 

kepedulian terhadap pemahaman siswa pada 

akhir pembelajaran, bukan hanya 

"mengetahui" isi pelajaran tetapi meyakinkan 

bahwa siswanya mendapat kejelasan tentang 

apa yang telah dipelajari dan bagaimana hal itu 

dipelajari. Guru berhasil mengarahkan siswa 

membuat kesimpulan berdasarkan bukti. 

Prinsip pemahaman materi dimunculkan untuk 

memahami perbedaan antara pengetahuan dan 

keyakinan.   

 

Kompetensi yang Resisten dan 

Memerlukan Peningkatan 

 

Beberapa kompetensi yang dianggap 

resisten dan masih memerlukan peningkatan 

adalah penyusunan bahan ajar dan media 

pembelajaran. Kemampuan penyusunan bahan 

ajar yang belum berkembang dengan baik 

disebabkan oleh adanya pandangan bahwa 

menyusun bahan ajar memerlukan kompetensi 

khusus dan waktu yang lama. Sementara itu, 

guru sudah dibebani kewajiban mengajar dan 

mengerjakan administrasi yang banyak untuk 

setiap minggunya. Demikian juga dengan 

pengembangan media pembelajaran. 

Pada tahap pelaksanaan, kompetensi 

yang dianggap resisten dan masih memerlukan 

peningkatan pada beberapa guru umumnya 

pada hal-hal berikut. Pertama, cara 

memfokuskan pada satu atau dua pertanyaan 

sebagai pedoman inkuiri, memberikan 

pertanyaan arahan sebagai pedoman. Kedua, 

memberikan satu cara yang terbatas bagi siswa 

untuk melakukan penyelidikan. Guru 

memberikan petunjuk rinci tentang cara untuk 

melakukan investigasi. Peningkatan 

kemampuan yang memungkinkan 

dikembangkan guru adalah memberikan 

kebebasan kepada  siswa untuk menentukan 

percobaan dan memberikan siswa dengan 

sarana untuk menyelesaikan tugas-tugas 

menggunakan berbagai cara. Ketiga, 

kemampuan menekankan pada prinsip 

pemahaman materi yang dipelajari. Guru 

memberi sedikit ketidakseimbangan antara 

menekankan apa yang tahu dan bagaimana hal 

itu diketahui. Nampak upaya lemah atau tidak 

cukup untuk meringkas apa yang telah 

dipelajari.  Penutupan hanya ringkasan dari 

apa yang siswa harus tahu.   

  

Profil Kemampuan Berpikir Siswa 

Tes kemampuan inkuiri pada aspek 

pengetahuan faktual,  pemahaman faktual,  

pemahaman konsep, penerapan, penalaran, 

serta penalaran dan analisis disajikan pada 

Tabel 4.  

Lebih dari setengah jumlah siswa yang 

ada memiliki kemampuan inkuiri untuk semua 

aspek yang diujikan. Urutan kemampuan 
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inkuiri yang dicapai siswa dari yang tertinggi 

ke yang terendah adalah aspek penerapan, 

pemahaman konsep, penalaran, pengetahuan 

faktual, pemahaman faktual, serta penalaran 

dan analisis.  
Tabel 4. Tes Kemampuan Inkuiri Siswa  

 
Menurut pendapat 27 siswa soal 

termasuk kategori mudah sampai sedang, 

dapat dikerjakan tanpa harus belajar terlebih 

dahulu.  Lima orang siswa yang diwawancarai 

menyatakan untuk  menjawab dengan benar 

diperlukan logika, cukup menggunakan daya 

nalar dan pemahaman. 

 

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam 

Pengembangan Pembelajaran IPA Berbasis 

Inkuiri  

Faktor pendukung  yang diterima guru 

adalah dukungan yang maksimal dari 

pimpinan sekolah baik moril maupun materil. 

Guru IPA mendapat apresiasi yang tinggi dari 

kepala sekolah dan guru mata pelajaran lain. 

Gurumendapat kemudahan dan memperoleh 

izin pada saat ada permintaan alat dan bahan 

untuk kegiatan percobaan. Kerjasama antar 

guru IPA yang dijalin melalui musyawarah 

guru mata pelajaran (MGMP) sekolah serta  

semangat dan antusiasme siswa dalam 

mengikuti pelajaran.  

Hal-hal yang dianggap sebagai 

hambatan yaitu semangat dan motivasi yang 

berasal dari dalam diri sendiri yang terkadang 

turun naik.  Pergantian penggunaan kurikulum 

yang berlaku membuat guru harus beradaptasi. 

Padatnya materi pada kurikulum menyulitkan 

guru dalam membagi waktu. Petunjuk 

kegiatan yang ada di buku kurikulum 

membingungkan untuk dilaksanakan. 

Input siswa dengan prestasi rendah 

awalnya menyulitkan guru. Namun kemudian, 

kelemahan itu dijadikan sebagai tantangan 

oleh sebagian guru yang tetap semangat untuk 

berinkuiri. 

 

 

Tanggapan terhadap Pengembangan 

Pembelajaran IPA Pasca Diklat  

Semua guru yang dijadikan partisipan 

beranggapan bahwa diklat pembelajaran 

inkuiri sangat bermanfaat bagi pengembangan 

diri dan sangat meningkatkan prestasi kerja. 

Guru mengalami banyak peningkatan 

keterampilan dan perubahan sikap. Mereka 

mendapatkan banyak dukungan (Lampiran). 

Melalui wawancara diperoleh data 

bahwa sebagian besar guru belum berani 

mencoba memberikan kebebasan kepada  

siswa untuk menentukan percobaan terutama 

siswa kelas VII. Guru khawatir tujuan 

pembelajaran tidak akan tercapai dan 

menghabiskan waktu lebih banyak dari 

seharusnya. Guru cenderung memberikan satu 

cara yang terbatas bagi siswa untuk melakukan 

penyelidikan. Siswa diberikan petunjuk rinci 

tentang cara untuk melakukan investigasi 

dengan pertimbangan karena siswa baru 

belajar menggunakan pendekatan inkuiri 

(Kelas VII), sehingga masih memerlukan 

bimbingan. Siswa masih perlu diarahkan, 

diberikan contoh dan penjelasan. 

Hasil wawancara dengan siswa kelas 

VIII dan IX menyatakan bahwa guru IPA 

sudah terbiasa menyampaikan materi dengan 

pendekatan inkuiri. Guru sering menyajikan 

fenomena yang menarik dan relevan yang 

memunculkan pertanyaan-pertanyaan siswa. 

Guru juga menyediakan berbagai kegiatan 

percobaan yang bervariasi.  

Menurut siswa, pada awalnya materi 

IPA dirasa sulit untuk dihapalkan, tetapi 

melalui kegiatan percobaan, IPA menjadi 

menyenangkan. IPA tidak harus dihapalkan 

saja tetapi harus dipahami. Kegiatan 

percobaan telah menjadi metode untuk 

mempermudah pemahaman materi bagi siswa. 

Pendekatan inkuiri yang digunakan dari awal 

sampai akhir pembelajaran telah memotivasi 

siswa untuk belajar IPA dengan penuh 

semangat. Tidak jarang siswa masih penasaran 

ingin melanjutkan pembelajaran walaupun 

waktunya sudah habis. Berikut antara lain 

petikan kalimat yang disampaikan siswa dalam 

wawancara.  
S1: “Dulu saya merasa belajar IPA itu sulit, 

sekarang saya senang belajar IPA, waktu 

juga tidak terasa lama.” 

S2: “Saya senang belajar IPA karena gurunya 

baik, cara mengajarnya enak dan dapat 

dimengerti.”  
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Siswa menginginkan guru IPA akan 

tetap mengajar dengan cara yang sudah 

dilakukan selama ini (berinkuiri). Siswa 

bahkan bersedia dan tidak keberatan 

seandainya harus membawa alat dan bahan 

dari rumah untuk kegiatan percobaan. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan kerja dalam bidang pekerjaan 

tertentu. Meningkatnya pengetahuan inkuiri 

guru telah diaplikasikan dalam penyusunan 

RPP dan pelaksanaan pembelajaran 

(Susilawati, dkk. 2015). Dari hasil penilaian 

RPP yang disusun guru, terlihat adanya 

peningkatan kemampuan pada rumusan 

apersepsi, motivasi, kegiatan inti dan penutup. 

Kemampuan guru dalam menyusun RPP 

meningkat setelah mengikuti lokakarya pada 

saat Diklat ditunjang oleh hasil penelitian 

Banerjee (2010).  

Kemampuan yang paling meningkat 

dari guru adalah memotivasi siswa untuk 

mengajukan pertanyaan dan mengemukakan 

gagasan.  Hasil penelitian ini diperkuat oleh 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Saraswati (2003, dalam Rustaman, 2005; 

Susilawati, dkk. 2015).  

Pengalaman mengajar cukup lama 

dengan pendekatan inkuiri sebagai dampak 

diklat telah berpengaruh pada peningkatan 

keterampilan yang sesuai dengan  tuntutan 

kebutuhan kerja (Dubois dan Rothwell, 2004; 

Robert, 1996). Guru merasakan manfaat yang 

sangat besar  dari pelatihan untuk 

mengembangkan dan menjaga kualitas 

pekerjaan di tempat bekerja (Cartwright, 2003, 

hlm. 57). 

Pengembangan profesional yang 

berfokus pada praktik pembelajaran yang 

spesifik telah meningkatkan kompetensi guru 

dalam penggunaan praktek-praktek di dalam 

kelas (Desimone, 2002). Selama pembelajaran 

guru memfasilitasi siswa dengan kemampuan 

mengamati, menganalisis, diskusi karena guru 

merupakan bagian dari proses (Ferrini-Mundy, 

1997). Perubahan selalu di implementasikan 

oleh guru di dalam kelas  karena perubahan 

dipandang sebagai sesuatu yang sesuai dengan 

kebutuhan di sekolah (Fullan dan Miles, 

1992).  

Guru yakin bahwa banyaknya aktivitas 

yang dilakukan siswa termasuk dalam 

pembelajaran IPA yang kemudian dilanjutkan 

dengan diskusi memberikan kesempatan siswa 

untuk berpikir kritis (Lee, dkk. 2004). Hal ini 

dibuktikan dengan tingginya hasil tes 

kemampuan inkuiri yang menunjukkan bahwa 

siswa memiliki pemahaman konsep yang 

diajarkan (Huffman dan Thomas (2003).  

Siswa yang belajar dengan kurikulum 

akademik berdasarkan inkuiri memperoleh 

pencapaian pengetahuan yang lebih tinggi 

dibanding dengan kurikulum tradisional 

(Gautreau & Binns, 2012). Perubahan dalam 

praktek guru mengajar dapat mendeteksi 

adanya keterkaitan antara persiapan, 

pelaksanaan dan prestasi siswa (Ermeling, 

2010). 

Adanya peningkatan kompetensi dalam 

mengajar IPA yang dialami guru telah 

mendorong rasa percaya diri dan menambah 

semangat mengajar. Guru termotivasi untuk 

menyusun RPP yang lebih kreatif dan 

mengajarkannya secara inovatif. Hasil 

penelitian ini didukung oleh  hasil penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa kriteria 

keberhasilan program pengembangan adalah 

perbaikan kompetensi dan peningkatan 

motivasi, minat, serta rasa percaya diri. (Lee, 

2004). Peningkatan pengetahuan inkuiri 

sebagai dampak Diklat  berpengaruh terhadap 

keyakinan guru mengajar IPA berbasis inkuiri 

di dalam kelas (Saad & BouJaoude, 2012). 

Temuan bahwa masih ada kemampuan 

inkuiri yang belum berkembang sempurna 

pada beberapa guru, mengindikasikan bahwa 

guru masih harus latihan lebih banyak. Latihan 

yang dilakukan secara kolaboratif dalam 

kelompok kerja dianggap sebagai cara yang 

efektif karena disana akan terjadi interaksi 

sosial diantara guru dan membangun 

komunitas pebelajar baru sesama pengajar 

IPA, sehingga membuat guru belajar satu sama 

lain secara kolaborasi untuk membangun 

pengetahuan dan pengalaman baru. Pandangan 

ini didukung oleh hasil penelitian Ermeling 

(2010) yang menyatakan bahwa kompetensi 

guru akan lebih tinggi jika belajar secara 

kolaboratif dan sistematik dibandingkan 

belajar secara individual. 

 

Simpulan dan Rekomendasi 

Diklat inkuiri berjenjang memberikan 

dampak positif terhadap pengembangan 

pembelajaran IPA berbasis inkuiri. 

Kemampuan beberapa aspek kompetensi 

pedagogi inkuiri guru meningkat, walaupun 

pada beberapa aspek lainnya terkesan resisten 

dan masih harus ditingkatkan lagi. 
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ABSTRACT 

 
This research conducted a classroom action research that aimed to determine (1) the learning outcome and 

students’ abilities to master the learning materials and (2) the Higher Order Thinking Skills (HOTS) of students 

after they learned by using guided inquiry method on rate reaction and chemical equilibrium topics. This study 

was conducted in SMAN 1 Giri in three cycles, where each cycle consisted of planning, implementation, 

observation, and reflection. The subjects were 33 students of class X MIPA 2 consisting of 13 male students and 

20 female students. The research instruments were observation sheet and multiple choice questions. Based on 

the results of the study, it could be concluded that: (1) there was an increasing learning outcomes and learning 

completeness of students on rate reaction and chemical equilibrium topics after they learned by using guided 

inquiry with the average of learning outcomes reaching 85,82 and learning material mastery reaching 87,88 %,  

(2) there was an increase in Higher Order Thinking Skills of students on rate reaction and chemical equilibrium 

topics after they learned by using guided inquiry with a mean score of HOTS reaching 80,11. 

 

Keywords: guided inquiry, learning outcome, higher order thinking skills 

 

ABSTRAK  

 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk mengetahui (1) hasil belajar dan 

ketuntasan belajar siswa serta (2) kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi siswa (HOTS) setelah belajar dengan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi laju reaksi dan kesetimbangan kimia. Penelitian ini 

dilakukan di SMAN 1 Giri dalam tiga siklus, dimana masing-masing siklus dilakukan tindakan perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIPA 2 yang berjumlah 33 

siswa, terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Instrumen penelitian berupa lembar observasi dan 

instrumen tes berupa soal pilihan ganda. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) terdapat 

peningkatan hasil belajar dan ketuntasan belajar siswa pada materi laju reaksi dan kesetimbangan kimia setelah 

dibelajarkan dengan inkuiri terbimbing dengan rerata hasil belajar 85,82 dan ketuntasan belajar 87,88%, (2) 

terdapat peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi laju reaksi dan kesetimbangan kimia 

setelah  dibelajarkan dengan inkuiri terbimbing dengan rerata skor HOTS 80,11.  

 

Kata kunci: inkuiri terbimbing, hasil belajar, kemampuan berpikir tingkat tinggi 

 

 

Pendahuluan 

Salah satu materi kimia yang masih 

dianggap sulit oleh siswa adalah laju reaksi 

dan kesetimbangan kimia. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru kimia di SMAN 1 

Giri, rerata nilai ulangan harian siswa pada 

kompetensi tersebut masih rendah. Kesulitan 

belajar siswa pada materi laju reaksi antara 

lain dalam menghitung laju reaksi setelah t 

detik, menentukan grafik orde reaksi, dan 

memprediksi peningkatan laju jika konsentrasi 

diperbesar maupun diperkecil sebanyak n kali. 

Demikian pula pada materi kesetimbangan 

kimia, siswa kesulitan menghitung Kc jika 

diketahui derajat disosiasi dan menentukan 

mol mula-mula jika sudah diketahui Kc siswa 

masih kesulitan. Hal ini diperkuat dengan hasil 

analisis ujian nasional materi laju reaksi dan 

kesetimbangan kimia di SMAN 1 Giri pada 

tahun pelajaran 2015/2016 yang masih rendah 

antara lain pada indikator menentukan variabel 

bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat 

dengan tepat dari suatu percobaan laju reaksi 

sebesar 29,38%. Menentukan perubahan 

warna larutan yang terjadi jika kondisi reaksi 

kesetimbangan diubah sebesar 38,86%. 

Menjelaskan konsep kesetimbangan dalam 

industri untuk memperoleh hasil optimal 

sebesar 45,50% dan menentukan persamaan 

mailto:chitra.maharani2010@gmail.com
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Kp dan Kc untuk kesetimbangan 

homogen/heterogen sebesar 46,4%. 

Selain itu, karakteristik dari materi laju 

reaksi dan kesetimbangan kimia yang berupa 

konsep abstrak dan algoritmik juga diduga 

menjadi penyebab lain kesulitan siswa. 

Konsep abstrak misalnya menjelaskan teori 

tumbukan. Konsep algoritmik yaitu 

menghitung laju, tetapan kesetimbangan, Kc 

dan Kp serta mencari hubungan antar k. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu 

dicari solusi model pembelajaran yang dapat 

memahamkan siswa secara konseptual 

sehingga tidak sekedar menghafal konsep 

melalui model pembelajaran inkuiri 

terbimbing.  

Inkuiri adalah kegiatan yang melibatkan 

siswa untuk melakukan pengamatan, 

mengajukan pertanyaan, mengumpulkan 

informasi dari buku-buku dan sumber 

informasi lain, merencanakan 

penyelidikan,meninjau apa yang sudah 

diketahui dengan bukti eksperimental, 

menggunakan alat untuk mengumpulkan, 

menganalisis, dan menafsirkan data, 

mengusulkan jawaban, penjelasan, prediksi, 

dan mengkomunikasikan hasilnya serta 

menggunakan pemikiran kritis dan logis [1]. 

Pembelajaran kimia dengan model inkuiri 

terbimbing di tingkat SMA ditujukan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Berpikir kritis merupakan bagian dari 

berpikir tingkat tinggi (Higher Order 

Thinking). Berpikir tingkat tinggi adalah 

tingkatan berpikir dalam ranah taksonomi 

Bloom pada level analisis (C4), evaluasi (C5) 

dan kreasi (C6). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

(1) hasil belajar dan ketuntasan belajar siswa 

pada materi laju reaksi dan kesetimbangan 

kimia setelah dibelajarkan dengan inkuiri 

terbimbing, (2) kemampuan berpikir tingkat 

tinggi siswa pada materi laju reaksi dan 

kesetimbangan kimia setelah dibelajarkan 

dengan inkuiri terbimbing. 

 

Teori 

Sintaks inkuiri terbimbing  meliputi: 

menyajikan pertanyaan atau masalah, 

membuat hipotesis, merancang percobaan,  

melakukan percobaan untuk memperoleh 

informasi, mengumpulkan dan menganalisis 

data dan membuat kesimpulan [2]. 

Penelitian-penelitian tentang inkuiri 

terbimbing yang pernah dilakukan yaitu Asni  

[3] meneliti penerapan pembelajaran inkuiri 

terbimbing yang terbukti   dapat meningkatkan 

keterampilan proses siswa pada materi laju 

reaksi. Demikian pula Evi Sapinatul, dkk. [4] 

meneliti tentang pendekatan inkuiri terbimbing 

yang terintegerasi nilai untuk meningkatkan 

penguasaan konsep kesetimbangan kimia. 

Metode inkuiri terbimbing terbukti dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa pada materi Hidrokarbon [5]. 

King et al [6] mendefinisikan Higher Order 

Thinking sebagai kemampuan berpikir kritis, 

logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir 

kreatif. Kemampuan berpikir tingkat tinggi 

(HOTs) bukan hanya meminimalisir 

kemampuan mengingat kembali informasi 

tetapi lebih mengukur kemampuan: (1) 

transfer satu konsep ke konsep lainnya, (2) 

memproses dan menerapkan informasi, (3) 

mencari kaitan dari berbagai informasi yang 

berbeda-beda, (4) menggunakan informasi 

untuk menyelesaikan masalah, dan (5) 

menelaah ide dan informasi secara kreatif [7]. 

Anderson & Krathwohl [8] 

mengklasifikasikan dimensi proses kognitif  

Higher Order Thingking dari yang tingkatan 

yang tertinggi yaitu sebagai berikut: mencipta 

yaitu mengkreasi ide/ gagasan sendiri, 

mengevaluasi yaitu mengambil keputusan 

sendiri dan menganalisis yaitu menspesifikasi 

aspek-aspek/elemen. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas (PTK) karena penelitian ini 

bertujuan untuk memperbaiki/meningkatkan 

mutu praktekpembelajaran di kelas [9]. Model 

PTK yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model yang dikemukakan oleh Kemmis 

dan Mc Taggart yang meliputi empat langkah 

dalam tiap siklus yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan dan 

refleksi. Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 

Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, 

Propinsi Jawa Timur. Subjek penelitian adalah 

siswa kelas X MIPA 2 SMAN 1 Giri tahun 

pelajaran 2015/2016 yang  berjumlah 33 

siswa, terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 20 

siswa perempuan. Waktu penelitian selama 4 

bulan. Teknik pengumpulan data dengan cara 

mengadakan observasi  dan  instrumen tes. 

Observasi meliputi observasi keterampilan 

siswa (pada saat diskusi dan praktikum), serta 

observasi keterlaksanaan pembelajaran inkuiri 

terbimbing. Instrumen tes meliputi tes hasil 
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belajar kognitif  dan tes kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. Tes yang dilakukan berupa soal 

pilihan ganda sebanyak 25 soal pada siklus I ( 

mengandung 18 soal HOTs), 25 soal pilihan 

ganda pada siklus II (mengandung 19 soal 

HOTs), dan 25 soal pilihan ganda pada siklus 

III mengandung 16 soal HOTs). Analisis data 

dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

yang telah dicapai dengan kriteria keberhasilan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Siklus I 

 
Tabel 1. Rerata Hasil Belajar dan Ketuntasan 

Belajar Siklus I 

Jumlah 
siswa 

Rerata 
hasil 
belajar 

Nilai 
terendah 

Nilai 
tertinggi 

% 
ketuntasan 

33 56,36 28 84 21,21% 
 

Tabel 2. Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Siswa pada Siklus I 

Jumlah 
siswa 

Rerata 
HOTs  

Kemampuan 
menganalisis 
(C4) 

Kemampuan 
mengevaluasi 
(C5) 

33 53,54 55,49% 37,88% 

 

Siklus II 

 
Tabel 3. Rerata Hasil Belajar dan Ketuntasan 

Belajar Siklus II 

Jumlah 
siswa 

Rerata 
hasil 
belajar 

Nilai 
terendah 

Nilai 
tertinggi 

% 
ketuntasan 

33 69,82 36 84 51,52% 

 
Tabel 4. Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Siswa pada Siklus II 

Jumlah 
siswa 

Rerata 
HOTs  

Kemampuan 
menganalisis 
(C4) 

Kemampuan 
mengevaluasi 
(C5) 

33 71,38 68,30% 79,39% 
 

 

Siklus III 

 
Tabel 5. Ketuntasan Belajar dan  Hasil Belajar 

Siswa Siklus III  
Jumlah 
siswa 

Rerata 
hasil 
belajar 

Nilai 
terendah 

Nilai 
tertinggi 

% 
ketuntasan 

33 85,82 60 96 87,88% 
Tabel 6. Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Siswa pada Siklus III 

Jumlah 
siswa 

Rerata 
HOTs  

Kemampuan 
menganalisis 
(C4) 

Kemampuan 
mengevaluasi 
(C5) 

33 80,11 81,35% 74,75% 

 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I 

menunjukkan masih rendahnya kemampuan 

siswa dalam bertanya dan menjawab 

pertanyaan sederhana. Siswa masih terlihat 

ragu-ragu dan kurang percaya diri dalam 

menyampaikan pendapatnya. Dalam diskusi 

kelompok masih didominasi oleh siswa yang 

pandai. Siswa masih sering bertanya kepada 

guru tentang langkah-langkah yang harus 

dilakukan, mereka masih kurang percaya diri 

untuk membahas masalah bersama 

kelompoknya dan masih memerlukan bantuan 

guru. Pada siklus I diperoleh rerata hasil 

belajar 56,36 dengan ketuntasan belajar 

sebesar 21, 21%. Dari 33 siswa, hanya 7 siswa 

yang nilainya di atas KKM 75 dan artinya 26 

siswa belum mencapai ketuntasan belajar yang 

dipersyaratkan. Rendahnya hasil belajar siswa 

diduga karena siswa belum terbiasa belajar 

dengan cara inkuiri terbimbing.  

Jika dilihat dari hasil analisis kemampuan 

berpikir tingkat tinggi (HOTs) menunjukkan 

hasil yang masih rendah dengan rerata HOTs 

53,54 dengan kemampuan menganalisis 

55,49% dan kemampuan mengevaluasi 

37,88%. Hal ini diduga karena siswa belum 

terbiasa berpikir kritis dan berpikir tingkat 

tinggi dalam pembelajaran. Selama ini 

mungkin siswa terbiasa belajar dengan 

mendapatkan informasi dari guru sehingga 

pada saat dibelajarkan dengan model inkuiri 

terbimbing dimana siswa didorong untuk 

menemukan sendiri konsep masih dirasa sulit 

oleh siswa sehingga hasil HOTs rendah.  

Pada kegiatan refleksi diakhir siklus I, 

peneliti bersama observer mengevaluasi 

kekurangan pada siklus I untuk dilakukan 

perbaikan pada siklus II antara lain: pada 

siklus I pembelajaran diskusi masih 

didominasi oleh siswa pandai maka pada 

siklus II guru harus dapat mendorong siswa 

yang kurang aktif untuk berani 

mengungkapkan pendapatnya. Pembelajaran 

inkuiri terbimbing pada siklus I lebih banyak 

menggunakan metode studi literatur karena 

materinya banyak mengandung pemahaman 

konsep sehingga siswa agak kesulitan dalam 

menggambarkannya maka pada siklus II 

dilakukan kegiatan praktikum di laboratorium 
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agar pembelajaran lebih nyata dan  

memperbaiki kualitas pembelajaran.  

Pada siklus II terlihat adanya peningkatan 

keaktifan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam diskusi dan 

praktikum. Langkah-langkah dalam 

pembelajaran inkuiri terbimbing mendorong 

siswa untuk berpikir kritis. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus 

[5]. Berdasarkan hasil tes kognitif pada siklus 

II diperoleh rerata hasil belajar 69,82 dengan 

ketuntasan belajar 51,52%. Hal ini tentunya 

masih jauh dari target yang diinginkan yaitu 

ketuntasan belajar 85%. 

Adapun hasil tes kemampuan berpikir 

tingkat tinggi (HOTs) juga mengalami 

peningkatan pada kemampuan mengevaluasi 

(68,30%) dan kemampuan menganalisis 

(79,39%) dengan rerata skor HOTs 71,38. Hal 

ini membuktikan bahwa pembelajaran inkuiri 

terbimbing dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Zohar 

dan Dori [10] dan Ragil [11] bahwa 

pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 

Adanya peningkatan hasil belajar dan HOTs 

pada siklus II ternyata masih belum diimbangi 

dengan meningkatnya ketuntasan belajar siswa 

pada siklus II sehingga perlu dilanjutkan ke 

siklus III. Sebagai kegiatan refleksi pada siklus 

II maka direncanakan untuk memberikan 

latihan soal HOTs pada pertemuan terakhir 

siklus III. 

Berdasarkan hasil tes belajar kognitif 

pada siklus III diperoleh peningkatan yang 

signifikan yaitu rerata hasil belajar menjadi 

85,82 dengan ketuntasan belajar 87,88%. Dari 

33 siswa, hanya 4 siswa yang belum mencapai 

KKM 75 dengan demikian 29 siswa telah 

berhasil mencapai KKM 75. Hal ini berarti 

pembelajaran inkuiri terbimbing pada siklus 

III telah mencapai target yang diinginkan yaitu 

ketuntasan belajar minimal 85%. Untuk 4 

siswa yang masih belum mencapai KKM 75 

maka diberikan kegiatan remedial.  

Berdasarkan hasil tes kemampuan 

berpikir tingkat tinggi pada siklus III diperoleh 

rerata skor HOTs 80,11. Jika  dibandingkan 

dengan siklus II maka HOTs pada siklus III 

mengalami peningkatan yaitu kemampuan 

menganalisis  81,35% sedangkan kemampuan 

mengevaluasi  relatif sama dengan siklus II 

yaitu 74,7%. 

Peningkatan rerata hasil belajar dan 

ketuntasan belajar pembelajaran inkuiri 

terbimbing pada materi laju reaksi dan 

kesetimbangan kimia dari siklus I, siklus II, 

dan siklus III dapat dilihat pada Gambar 1 

berikut ini: 

 

 
 
Gambar 1. Rerata Hasil Belajar dan Ketuntasan 

Belajar Tiap Siklus 

 

Peningkatan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi (HOTs) pembelajaran inkuiri 

terbimbing pada materi laju reaksi dan 

kesetimbangan kimia dari siklus I, siklus II, 

dan siklus III dapat dilihat pada Grafik 2 

berikut ini:  

 
Gambar 2. Rerata Skor HOTs Tiap Siklus 
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Simpulan dan Saran 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

(1) terdapat peningkatan hasil belajar dan 

ketuntasan belajar siswa setelah dibelajarkan 

dengan inkuiri terbimbing pada materi laju 

reaksi dan kesetimbangan kimia, (2) terdapat 

peningkatan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi siswa pada materi laju reaksi dan 

kesetimbangan kimia setelah dibelajarkan 

dengan inkuiri terbimbing. Dalam 

pembelajaran inkuiri terbimbing sebaiknya 

mengintegerasikan materi konsep, algoritmik 

dan berbasis lab agar diperoleh hasil yang 

maksimal. Disarankan untuk menerapkan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing untuk 

mata pelajaran lainnya dan topik lainnya. 
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Peneliti mengucapkan terimakasih kepada 
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konstribusi yang sangat besar terhadap 
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memberikan dana penelitian melalui  
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI  

TEKNIK SMALL STEPS MEDIA GOOGLE DRIVE UNTUK 

MENINGKATKAN PRESTASI DAN MOTIVASI BELAJAR  MATERI 

STRUKTUR ATOM PESERTA DIDIK KELAS X TAV  

DI SMK PIRI 1 YOGYAKARTA 
 

Hadiyanto Sahputra, ST., M.Pd 
SMK PIRI 1 Yogyakarta, Jalan Kemuning 14 Baciro Yogyakarta Indonesia 

E-mail: hadiyantosahputra2015@gmail.com 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to know the effect of Inquiry-Based Learning by using Small Steps technique in 

chemistry. This study used online learning with Google Drive as the media for grade X students of Audio Video 

Engineering Programme (X TAV) year 2016/2017 of SMK PIRI 1 Yogyakarta. This study particularly covered 

learning activities, positive responses, and results of learning chemistry. The subjects of this study were 15 

grade X students of Audio Video Engineering Programme (X TAV) year 2016/2017 of SMK PIRI 1 Yogyakarta 

comprising of 14 boys and a girl. The type of the study was Classroom Action Research. The inquiry learning 

stages were giving problems, formulating problems, making hypotheses, collecting data, testing the hypotheses, 

and drawing conclusions. The data were collected by utilising observation sheets, test, and questionnaire. The 

data were analysed descriptively. Based on the results, it was found that Google Drive could increase the 

independence of the students in chemistry espesially in atomic structure material. it was showed by the activity 

data of students that was good (Score 4); the response of the students was very positive (85%), and the students’ 

learning outcomes data were 41% for precycle, 54% for cycle 1, and 85% for cycle 2. 

 

Keywords: Learning Inquiry, Google Drive Media, Learner media 

 

ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pembelajaran Inkuiri teknik Small Steps siswa dalam mata 

pelajaran kimia melalui pembelajaran online media Google Drive siswa kelas X  Program keahlihan Teknik 

Audio Vide0 ( X TAV) Tahun Pelajaran 2016/2017 di SMK PIRI 1 Yogyakarta khususnya yang meliputi 

aktifitas belajar, respon positif dan hasil belajar kimia. Subjek dalam penelitian ini adalah Peserta didik SMK 

PIRI 1 Yogyakarta kelas X  Program keahlihan Teknik Audio Video( X TAV)  Tahun Pelajaran 2016/2017 di 

SMK PIRI 1 Yogyakarta berjumlah 15 orang (14 siswa laki-laki dan 1 perempuan). Jenis Penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas. Tahapan Pembelajaran Inkuiri adalah memberikan masalah, merumuskan masalah, 

membuat hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Pengumpulan data 

menggunakan lembar observasi, tes dan angket. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan 

hasil penelitian bahwa penggunaan media Google Drive dapat meningkatkan kemandirian siswa dalam 

pembelajaran kimia pada materi struktur atom. Hal ini menunjukan dari data aktivitas siswa dengan skor 4 

(baik), data respon positif siswa dengan skor 85% ( Sangat Positif) dan data hasil belajar siswa pra siklus: 41%, 

siklus 1: 54% dan siklus 2: 85%. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran  Inkuiri, Media Google Drive, Media Pembelajaran 

 

 

Pendahuluan 

         Pada pembelajaran kimia, pemahaman 

terhadap konsep-konsep esensial sangat 

penting. Pemahaman terhadap konsep-konsep 

esensial yang baik akan membuat peserta didik 

menempatkan konsep-konsep tersebut dalam 

sistem memori jangka panjang (long term 

memory) dan dapat menggunakannya untuk 

berpikir pada tingkatan yang lebih tinggi 

(higher level thinking) seperti pemecahan 

masalah dan berpikir kreatif. Pemahaman 

konsep-konsep esensial yang baik semestinya 

akan mempermudah mereka dalam mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah 

ditetapkan oleh sekolah. 

      Kenyataan saat ini di kelas X TAV 

SMK PIRI 1 Yogyakarta masih jauh dari 

kondisi ideal tersebut. Pemahaman terhadap 

konsep-konsep esensial pada mata pelajaran 

kimia dalam kehidupan sehari-hari masih 
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rendah (rata-rata kelas 65). Selain itu jumlah 

peserta didik yang berhasil mencapai dan 

melampaui KKM  kurang dari 60%. KKM 

mata pelajaran kimia pada Tahun Pelajaran 

2016/2017  adalah 75. Beberapa kemungkinan 

penyebab rendahnya pemahaman peserta didik 

pada materi Struktur Atom berakibat pada 

rendahnya nilai rata-rata kelas dan ketuntasan 

klasikal yang tidak tercapai adalah: (1) materi 

Struktur Atom banyak mengandung konsep-

konsep bidang kimia dengan istilah-istilah 

yang sulit diingat dan dipahami; (2) strategi 

pembelajaran yang digunakan masih belum 

cukup untuk memfasilitasi pemerolehan 

pehamaman bagi peserta didik. 

 Secara umum permasalahan yang 

dihadapi pada proses pembelajaran kimia tidak 

jauh berbeda dengan pembelajaran adaptif 

yang lain. Namun demikian kekhasan ilmu 

kimia yang mempelajari tentang fenomena 

alam yang tidak dapat dilihat menjadikan cara 

penyampaian pesan ilmu kimia tersebut 

menjadi tidak mudah.      Ataspemikiran 

tersebut diatas maka dirasa perlu untuk 

penerapan suatu model pembelajaran inkuiri 

teknik teknik small steps materi Struktur Atom  

kelas X TAV di SMK PIRI 1 Yogyakarta. Hal 

ini penting sebagai upaya bersama dalam 

peningkatan kualitas pembelajaran Kimia yang 

bermuara pada peningkatan prestasi belajar 

peserta didik mata pelajaran Kimia. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam 

penetian ini adalah: 

1. Bagaimanakah model Pembelajaran Inkuiri 

Teknik Small Steps dapat memotivasi  

belajar peserta didik kelas X TAV SMK 

PIRI 1 Yogyakarta? 

2. Bagaimanakah aktifitas penerapan Model 

Pembelajaran Inkuiri Teknik Small Steps 

dapat meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik kelas X TAV SMK PIRI 1 Yogya? 

     Adapun tujuan dari penelitian ini, antara 

lain: 

1. Untuk mendeskripsikan Model 

Pembelajaran Inkuiri Teknik Small Steps 

dapat memotivasi  belajar peserta didik 

pada Peserta didik kelas X TAV SMK PIRI 

1 Yogyakarta pada Materi Struktur Atom. 

2. Untuk mengetahui aktifitas Model 

Pembelajaran Inkuiri Teknik Small Steps 

dapat meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik Kimia pada Peserta didik kelas X 

TAV SMK PIRI 1 Yogyakarta pada Materi 

Struktur Atom 

Manfaat dari penelitian ini adalah: Dapat 

meningkatkan kualitas proses belajar kimia 

dan hasil belajar kimia pada materi Struktur 

Atom dan Dapat meningkatkan ketrampilan / 

psikomotor, Dapat meningkatkan 

kreatifitasnya guru Meningkatkan 

keterampilan guru dalam menyusun konsep 

pembelajaran dan Dapat meningkatkan 

wawasan dan profesi guru dalam proses 

pembelajaran, Dapat memberikan gambaran 

yang lebih luas bahwa dalam dunia pendidikan 

yang nyata terdapat masalah-masalah yang 

berkaitan dengan proses belajar mengajar dan 

Dapat mengetahui lebih banyak lagi penerapan 

Pembelajaran inkuiri yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan masalah yang ada di 

kelas 

 

Metode Penelitian 

    Penelitian ini adalah Jenis Penelitian inkuiri. 

Pembelajaran inkuiri merupakan suatu strategi 

mengenai eksplorasi pengetahuan peserta 

didik. Ada empat tahap penting dalam 

pelaksanaan pembelajaran inkuiri yaitu 

membuat hipotesis, mengumpulkan data, 

menginterpretasikan bukti dan menarik 

kesimpulan (Banks, James A.1985) 

      Teknik Small Steps adalah teknik belajar 

dengan menerapkan pemberian lembar soal 

latihan dari titik pangkal paling mudah sampai 

sulit.  Dengan pemberian soal dari yang 

termudah ini diharapkan peserta didik akan 

menjadi percaya diri dan akan berusaha 

menggali ilmu lebih dalam lagi dengan 

mengerjakan soal-soal yang lebih tinggi 

levelnya.  umon mendefinisikan kemampuan 

belajar mandiri sebagai kemampuan untuk 

menentukan tujuan dan menyelesaikan soal 

yang sulit secara mandiri. Google drive 

merupakan layanan berbagi file yang dimiliki 

oleh google, dengan membuat akun gmail 

dapat mengakses fitur google drive. Google 

drive memiliki beberapa fungsi, salah satunya 

adalah tempat untuk mem-back-up data, dan 

berbagi file yang telah di unggah sebelumnya. 

Membuat soal tes atau ujian online dengan 

google drive terbilang sederhana dan sangat 

mudah. 

          Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat 

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak 

di dalam diri peserta didik yang menimbulkan 

kegiatan belajar dan yang memberikan arah 
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dalam kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki subyek belajar dapat tercapai 

(Sardiman, 2000:75). Motivasi belajar 

merupakan faktor psikis yang bersifat non-

intelektual. Peranannya yang khas adalah 

dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang 

dan semangat untuk belajar. (Djamarah, 2006) 

           Motivasi belajar ini sangat penting dan 

merupakan syarat mutlak untuk belajar. Di 

sekolah sering kali peserta didik yang malas 

belajar, suka membolos dan sebagainya. 

Dalam hal ini guru dikatakan tidak berhasil 

memberikan motivasi yang tepat untuk 

mendorong agar peserta didik bekerja dengan 

segenap pengetahuan dan kemampuannya. 

Dalam hubungan ini nilai buruk pada suatu 

mata pelajaran tertentu bukan berarti bahwa 

anak itu bodoh terhadap mata pelajaran 

tersebut. Dengan demikian dalam proses 

belajar, motivasi sangat diperlukan sebab 

seseorang yang tidak mempunyai motivasi 

dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan 

aktivitas belajar (Djamarah, 2006). 

      Variabel yang akan dicari melalui 

penelitian ini adalah: Model Pembelajaran 

Inkuiri Teknik Small Steps dengan pendekatan 

kogninitif dan Prestasi Belajar kimia. 

Penelitian dilaksanakan di SMK PIRI 1 

Yogyakarta pada kelas X TAV tahun pelajaran 

2016/2017 pada bulan 1 Juli – 1 Oktober 2016. 

Indikator keberhasilan, Apabila terdapat 

pencapaian peningkatan perubahan sebesar 

daya serap sebesar 75% dari daya serap 

peserta didik. (Sesuai KKM untuk mata 

pelajaran Kimia Kelas X adalah 75). 

 

Tahapan Penggunaan Modul Google Drive: 

1. Akun google telah tersiapkan maka buka 

link alamat berikut www.drive.google.com 

 
 

 

 

 

 

 

2. Memasukan e-mail akun.gmail 

 
 

3. Lembar Kerja Soal Online 

 
Teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu 

Enquiring yaitu teknik pengumpulan data 

melalui pertanyaan oleh peneliti. Teknik 

pengumpulan datanya dapat berupa 

wawancara, angket, skala sikap, atau tes 

(Arikunto, Suharsimi, dkk. 2006). 
    Tabel 1 Tingkat Keberhasilan Aspek Pembelajaran 

Rentang 

persentase 

Tingkat keberhasilan 

85% - 100% Sangat Baik 

75% -< 85% Baik 

50% -< 75% Cukup Baik 

0 -< 50% Tidak Baik 

  Sumber: (Daryanto,2011) 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil dari Penelitian ini berdasarkan hasil 

observasi dan evaluasi tes kemampuan peserta 

didik dalam memahami materi struktur atom 

dan Penyusun Atom melalui pembelajaran 

inkuiri. Ini dapat dilihat dari hasil yang 

diperoleh peserta didik dalam setiap siklus 

mulai tes awal, siklus I dan siklus II. 

         Kemampuan memahami materi struktur 

atom pada tes awal peserta didik mencapai 

nilai rata-rata 41% dari hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa kemamapuan 

menganalisis unsur intrinsik memahami materi 

struktur atom melalui pembelajaran inkuiri 

pada tes awal dapat dikategorikan kurang,. 

http://www.drive.google.com/
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         Pada siklus I peserta didik mencapai nilai 

rata-rata 54% dikategorikan  cukup. Dari hasil 

yang diperoleh diketahui bahwa peserta didik 

sudah mengalami peningkatan. Pada proses 

belajar mengajar berlangsung dengan baik 

tetapi masih ada masalah yang muncul pada 

siklus I yaitu peserta didik masih ragu untuk 

mengajukan pertanyaan kepada peneliti yang 

walaupun peneliti sudah memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk 

bertanya. Hal ini terjadi karena peserta didik 

belum cermat dan tepat dalam menganalisis 

unsur intrinsik memahami materi struktur 

atom melalui pembelajaran inkuiri, maka 

peneliti perlu melanjutkan pembelajaran ke 

siklus II. 

         Pada siklus II peserta didik mencapai 

nilai rata-rata 85% dikategorikan Baik. Dari 

hasil yang diperoleh diketahui peserta didik 

mengalami peningkatan nilai dalam 

memahami materi penyusun atom melalui 

pembelajaran inkuiri. Peningkatan nilai pada 

siklus II disebabkan karena peserta didik tidak 

ragu lagi bertanya kepada peneliti mengenai 

hal-hal yang kurang dimengerti., Berdasarkan 

hal tersebut di atas maka peneliti memutuskan 

untuk melanjutkan Penelitian pada siklus II. 

Adapun hasil peningkatan pembelajaran 

menganalisis memahami materi struktur atom 

dan penyusun atom.  
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Grafik. Hasil Analisis Pembelajaran Siswa 

 

Grafik diatas menunjukan bahwa hasil belajar 

peserta didik dalam menganalis materi struktur 

atom pada pembelajaran inkuiri semakin 

meningkat, dari pra siklus 41%, siklus 1 

adalah 54% dan Siklus 2 yaitu 85%. 
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ABSTRACT 
 

The major problems encountered in the process of learning chemistry in the tenth grade at the first semester of 

the academic year 2016/2017 were low activity, motivation, and critical thinking skills of learners. There also 

occurs a major environmental issue in the development of endek and songket clothes manufacture  in Sidemen, 

Karangasem, Bali that is dyeing waste disposal. Until now there is no waste management that utilises natural 

materials that are widely available in the neighborhood. People just dump waste into the waterways often used 

by people for bathing and washing. This is very dangerous for the environment and public health. It requires an 

effort to address this problem by utilising natural materials which are cheap and easily available in the 

community. In Sidemen, Karangasem, Bali many people have temple and sanggah—Hindu holy place—

construction business utilising the lava rock of Agung mount eruption that has been condensed for years. The 

byproduct of sanggah and temples are discarded and only used as building hoarders. This byproduct is used as 

adsorbent in endek and songket dyeing waste reduction. Besides, traditional salt production is also well 

developed in Kusamba. The salt is used for garment waste processing with electro oxidation techniques. The 

results showed that the rock waste could be used in endek and songket dyeing waste reduction. The community 

welcomed the activities and hoped that this activity could also be conducted for other problems. The students 

were very spirited and got a new nuance in learning. The learning activities and critical thinking skills could 

also be improved by using a model that integrates local scientific concepts into school science to improve the 

quality of learning chemistry. Headmasters and teachers also welcomed the programme because teachers could 

develop and continue to discuss ideas for the improvement of the learning process. 
 

Keywords: materials and local phenomenon, chemistry learning 

 

ABSTRAK 

 
Permasalahan utama yang dihadapi dalam proses pembelajaran kimia di kelas X SMAN 1 Sidemen, adalah 

rendahnya aktivitas, motivasi, dan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Juga terjadi masalah lingkungan 

dalam berkembangnya pembuatan kain endek dan songket di daerah Sidemen, Karangasem, Bali yaitu 

pembuangan limbah pencelupan. Sampai saat ini belum ada penanganan limbah yang memanfaatkan bahan 

alam yang banyak terdapat di lingkungan sekitar. Masyarakat secara langsung membuang limbah pencelupan ke 

aliran air yang sering digunakan oleh masyarakat untuk mandi dan mencuci. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi 

lingkungan dan kesehatan masyarakat. Perlu sebuah usaha yang dapat menanggulangi masalah ini dengan 

memanfaatkan bahan-bahan alam yang murah dan mudah didapat di lingkungan masyarakat. Di daerah 

Sidemen, Karangasem, Bali banyak masyarakat yang membuka usaha pembuatan candi dan sanggah yang 

sering digunakan dalam pembuatan tempat suci umat Hindu. Pembuatan candi dan sanggah ini memanfaatkan 

batu cadas hasil lahar letusan Gunung Agung yang sudah membeku bertahun-tahun. Hasil samping pembuatan 

candi dan sanggah banyak dibuang dan hanya dibuat sebagai bahan penimbun bangunan. Hasil samping ini 

digunakan sebagai adsorben dalam penanggulangan limbah pencelupan pembuatan kain endek dan songket. Di 

samping itu, industri pembuatan garam dapur secara tradisional juga berkembang dengan baik di daerah 

Kusamba. Garam dapur lokal ini dimanfaatkan untuk pengolahan limbah garmen dengan teknik elektrooksidasi. 

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa limbah batu cadas dapat digunakan untuk menanggulangi limbah 

pencelupan pembuatan kain endek dan songket. Masyarakat menyambut positif kegiatan yang dilakukan dan 

berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut pada permasalahan yang lain. Siswa sangat bergairah dan 

mendapatkan nuansa baru dalam belajar. Aktivitas belajar, keterampilan berpikir kritis juga dapat ditingkatkan 

dengan menggunakan model yang mengintegrasikan konsep-konsep sains lokal ke dalam sains  sekolah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran kimia. Kepala sekolah dan para guru menyambut dengan baik program ini 

karena para guru dapat mengembangkan ide dan terus berdiskusi untuk perbaikan proses pembelajaran.  

 

Kata kunci: bahan dan fenomena lokal, pembelajaran kimia 
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Pendahuluan 

Kondisi pembelajaran kimia di SMAN 

1 Sidemen, Kabupaten Karangasem, tidak 

sesuai dengan harapan. Motivasi, aktivitas 

belajar, dan keterampilan berpikir kritis 

peserta didik masih tergolong rendah. Padahal, 

pembelajaran konsep-konsep kimia 

menekankan keterkaitan aspek makroskopis 

(sifat teramati), mikroskopis (partikel materi), 

dan simbol (rumus kimia). Pengaitan ketiga 

aspek tersebut diperlukan untuk mewujudkan 

belajar bermakna. Dalam upaya mewujudkan 

belajar bermakna, pembelajaran konsep-

konsep sains kimia dapat dimulai dengan 

pengambilan contoh dalam kehidupan sehari-

hari (Sudria, 2014).  

Di daerah Sidemen, banyak juga 

masyarakat yang membuka usaha pembuatan 

candi dan sanggah sebagai tempat suci umat 

Hindu di Bali. Bahan dasar candi dan sanggah 

ini adalah batu cadas hasil pembekuan lahar 

letusan gunung Agung yang sudah membeku 

bertahun-tahun. Hasil gergajian dan serpihan 

dari hasil samping pembuatan candi dan 

sanggah ini dibuang begitu saja dan hanya 

dimanfaatkan sebagai bahan menimbun 

bangunan. Di sekitar pantai Kusamba, yang 

dekat dari daerah Sidemen, juga berkembang 

industri rumah tangga pembuatan garam dapur 

lokal secara tradisional.  

Pengetahuan masyarakat terhadap 

fenomena alam dalam kehidupan sehari-hari 

dikenal dengan sebagai sains asli atau sains 

lokal (Suja, 2015). Sains lokal umumnya 

berbasis empiris, ekologis, intuitif-spiritual 

dan sangat dipengaruhi oleh budaya lokal 

(pribumi). Pada umumnya, sains lokal banyak 

dalam bentuk pengetahuan pengalaman 

konkrit (cocrete experience) yang diperoleh 

melalui interaksi masyarakat dengan 

lingkungannya serta melalui pendidikan tradisi 

yang diwariskan secara oral dari generasi ke 

generasi berikutnya. 

Fenomena ini sesuai dengan (Alit 

Mariana, 2000), yang menyitir bahwa sarana 

dan sumber belajar hendaknya dikenal baik 

oleh peserta didik, sehingga pembelajaran 

yang baru langsung berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari mereka yang dapat 

diamati, relevan dan praktis. Sumber belajar 

hendaknya tersedia di lingkungan, murah, ada 

dalam jumlah yang cukup untuk guru dan 

peserta didik. Dengan demikian, hasil 

pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi 

peserta didik. Proses pembelajaran 

berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan 

peserta didik bekerja dan mengalami, bukan 

tranfer pengetahuan guru ke peserta didik. 

Dengan mengkaitkan konsep-konsep 

sains lokal yang berkembang di masyarakat ke 

dalam sains sekolah dalam pembelajaran 

kimia, literasi sains dan teknologi kimia yang 

berupa keterampilan berpikir kritis dan sikap 

ilmiah siswa dapat ditingkatkan. Keunggulan 

dari proses pembelajaran dengan model ini, 

peserta didik dapat mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan kimia yang akan dipelajari. Hal 

ini disebabkan informasi yang ingin 

disampaikan kepada peserta didik, terlebih 

dahulu peserta didik terlibat langsung dalam 

kegiatan yang ada hubungannya dengan 

pengetahuan yang akan dipelajari. Keunggulan 

lain dengan model pembelajaran seperti ini 

adalah peserta didik semakin menyadari akan 

kebesaran Tuhan dalam menciptakan jagat 

raya ini, dan semakin banyak tahu tentang 

sumber daya hayati yang ada di sekitar 

lingkungan peserta didik. 

Dalam proses pembelajaran kimia, ada 

beberapa pokok bahasan yang dapat dikaitkan 

dengan kegiatan yang ada di masyarakat.  

Proses pembelajaran pokok bahasan ini akan 

lebih menarik dan menumbuhkan rasa empati 

peserta didik pada lingkungan apabila dapat 

dikaitkan secara langsung dengan problema 

lingkungan atau kegiatan sehari-hari yang 

sering dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. 

Media pembelajaran pokok bahasan 

semestinya dapat diambil atau mengajak 

peserta didik secara langsung terlibat dengan 

kegiatan masyarakat yang berhubungan 

dengan pokok bahasan yang akan dikaji. Hal 

ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh 

Alit Mariana (2000), seyogyanya media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran 

sains diharapkan tersedia dalam keadaan yang 

cukup, baik untuk guru maupun untuk peserta 

didik itu sendiri.  

Sebagaimana yang telah diuraikan di 

atas, rumusan masalah dalam kegiatan ini 

dapat dirinci  melalui pertanyaan sebagai 

berikut: 1) Apakah pemanfaatan bahan dan 

fenomena lokal dalam pembelajaran kimia 

dapat meningkatkan aktivitas dan motivasi 

belajar peserta didik kelas X semester 1 

SMAN 1 Sidemen tahun pelajaran 

2016/2017?; 2) Apakah pemanfaatan bahan 

dan fenomena lokal dalam pembelajaran kimia 

dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis peserta didik kelas X semester 1 SMAN 
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1 Sidemen tahun pelajaran 2016/2017?; 3) 

Bagaimana pendapat peserta didik kelas X 

semester 1 SMAN 1 Sidemen tahun pelajaran 

2016/2017 terhadap model pembelajaran 

dengan pemanfaatan bahan dan fenomena 

lokal dalam proses pembelajaran kimia?. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam 

kegiatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Untuk meningkatkan aktivitas dan motivasi 

belajar peserta didik kelas X semester 1 

SMAN 1 Sidemen tahun pelajaran 2016/2017 

dengan pemanfaatan bahan dan fenomena 

lokal dalam proses pembelajaran kimia, 2) 

Untuk meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis peserta didik kelas X semester 1 SMAN 

1 Sidemen tahun pelajaran 2016/2017 dengan 

pemanfaatan bahan dan fenomena lokal dalam 

proses pembelajaran kimia, 3) 

Mendiskripsikan pendapat peserta didik kelas 

X semester 1 SMAN 1 Sidemen tahun 

pelajaran 2016/2017 terhadap proses 

pembelajaran dengan pemanfaatan bahan dan 

fenomena lokal dalam proses pembelajaran 

kimia. 

 

Metode Penelitian  

 Untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian, langkah-langkah 

yang dilakukan dalam penelitian dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

A. Pemanfaatan Limbah Batu Padas 

dalam Pengolahan Limbah Garmen 

1. Bersama-sama siswa membuat 

penanggulangan limbah pencelupan 

dengan limbah batu cadas dalam skala 

kecil. Kegiatan pembelajaran di 

lakukan di dalam kelas dan 

laboratorium dengan berkelompok 

dengan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

a. Siswa membawa serpihan batu 

cadas dan membawa satu botol 

(botol minuman mineral sekitar 

600 mL) limbah pencelupan. 

b. Siswa menggerus batu cadas dalam 

lumpang dan alu sampai halus 

c. Batu cadas yang sudah halus 

dimasukkan ke dalam gelas kimia 

500 mL secukupnya, kemudian 

limbah pencelupan dimasukkan 

sekitar 300 mL. Siswa mengamati 

perubahan yang terjadi dan 

mendiskusikan dengan anggota 

kelompok dan guru pedamping. 

Siswa menuangkan dengan corong 

pisah ke dalam labu erlenmayer. 

Siswa membandingkan kuantitas 

warna air limbah pencelupan 

sebelum dituangkan dalam limbah 

batu cadas dengan warna air limbah 

pencelupan sebelumnya.  

d. Siswa juga mencoba untuk 

mengetahui perbandingan yang 

efektif antara volume limbah 

pencelupan dengan massa limbah 

batu cadas serta waktu yang paling 

baik dalam penanggulangan limbah 

pencelupan dengan limbah batu 

cadas. 

e. Selanjutnya siswa dan guru 

pedamping mencoba dalam skala 

yang besar.  

2. Melubangi kaleng plastik besar dengan 

diisi kran bersama guru-guru yang 

lain dan siswa sesuai dengan 

keperluan. 

3. Mengeringkan limbah batu cadas yang 

sudah berbentuk serbuk yang diambil 

dari tempat pembuatan candi dan 

sanggah dan dikeringkan di bawah 

sinar matahari.  

4. Meletakkan limbah batu cadas yang 

sudah kering di dasar kaleng dengan 

ukuran tertentu dan memasukkan 

limbah pencelupan ke dalam kaleng dan 

didiamkan beberapa saat.  

5. Setelah beberapa lama didiamkan air 

limbah pencelupan yang sudah 

dimasukkan ke dalam kaleng dialirkan 

melalui kran. Jika kondisi air limbah 

pencelupan masih keruh, maka dialirkan 

kembali ke dalam kaleng yang kedua, 

dan seterusnya, sampai air limbah 

pencelupan menjadi jernih.  

6. Bersama-sama siswa membahas 

kejadian yang terjadi yang dihubungkan 

dengan pengenalan ilmu kimia.  

7. Bersiap-siap meyakinkan kepada 

masyarakat penenun untuk 

mengaplikasikan penanganan limbah 

pencelupan dengan menggunakan 

limbah batu cadas sebagai adsorpsi. 

 

B. Elektrooksidasi Limbah Garmen 

dengan Garam Dapur Lokal 

Dalam proses pembelajaran, 

menggunakan massa garam dapur lokal (NaCl) 

0 gram sampai dengan 6 gram, untuk 

merombak limbah garmen dengan teknik 

elektrooksidasi. Penentuan kondisi optimum 
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perombakan zat warna didesain  dengan 

memvariasikan massa garam dapur lokal 

(NaCl) dan waktu elektrooksidasi. Limbah 

garmen dielektrooksidasi dalam setiap berat 

garam dapur lokal (NaCl) (0 g, 1 g, 2 g, 3 g, 4 

g, dan 5 g) dengan selang waktu 15 menit, 25 

menit, 45 menit, 60 menit, dan 80 menit. 

Tahap-tahap dalam proses pembelajaran dapat 

dijabarkan secara rinci sebagai berikut. 

1. Tahap persiapan. Pada tahap ini 

dilakukan persiapan bahan dan alat yang 

digunakan dalam percobaan. Alat yang 

digunakan dalam percobaan ini adalah 

gelas kimia 250, adaptor, elektoda 

karbon, arloji, dan kabel. Adapun bahan 

yang akan digunakan adalah aquades, 

garam dapur lokal (NaCl), dan limbah 

garmen. 

2. Tahap pelaksanaan percobaan. Di awal 

pelaksanaan percobaan limbah garmen 5  

250 mL dimasukkan garam dapur lokal 

(NaCl) (0 g, 1 g, 2 g, 3 g, 4 g, dan 5 g). 

Kemudian larutan tersebut 

dielektrooksidasi dengan menggunakan 

elektroda karbon. Potensial yang 

diberikan dalam proses tersebut adalah 6 

Volt. Dalam selang waktu 15 menit, 25 

menit, 45 menit, 60 menit, dan 80 menit 

elektrooksidasi dihentikan. 

3. Tahap pengumpulan data.  

Data yang peserta didik dapatkan dalam 

proses pembelajaran ini adalah perubahan 

warna air limbah garmen setelah 

dielektrooksidasi menggunakan garam 

dapur lokal. Dalam setiap massa garam 

dapur lokal divariasikan waktunya 30 

menit, 45 menit, dan 60 menit. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Kegiatan pembelajaran kimia yang 

dilakukan di SMAN 1 Sidemen, Karangasem 

dengan memanfaatkan bahan dan fenomena 

lokal dapat dipaparkan sebagai berikut. 

Motivasi dan aktivitas belajar siswa dengan 

model kegiatan yang dipadukan dalam proses 

pembelajaran kimia lingkungan cukup baik. 

Hal ini dapat dilihat dari aktivitas belajar yang 

baik dan dan motivasi belajar yang tinggi. 

Siswa banyak mengajukan pertanyaan yang 

sebelumnya sangat jarang penulis temukan. 

Hal-hal menarik yang mereka temukan di 

lapangan selalu mereka diskusikan dengan 

anggota kelompok atau dengan siswa yang  

lain bahkan dengan guru-guru.  

Guru-guru lain mendapatkan imbas 

dari program kegiatan. Banyak guru yang 

terlibat dalam kegiatan ini memberikan 

pengalaman baru dalam mengelola proses 

pembelajaran. Banyak fenomena-fenomena 

alam yang menarik yang dapat dijadikan 

media atau sarana pembelajaran yang lebih 

menarik dan kontekstual. Guru-guru lain 

merasa terpanggil nuraninya untuk terus 

memberikan pelayanan pembelajaran yang 

terbaik dan ide kreatif dalam pembelajaran 

untuk siswa.  

Kegairahan lain pada diri siswa dalam 

belajar karena mendapatkan suasana baru 

dalam proses pembelajaran. Kalau selama ini 

siswa selalu belajar di dalam kelas dan 

laboratorium, dengan program ini ada nuansa 

baru yang menggelitik diri siswa untuk terus 

berani mencoba dan mengemukakan pendapat. 

Dari angket mengenai aktivitas dan motivasi 

siswa yang disebarkan dan dari hasil 

pengamatan aktivitas dan motivasi belajar 

siswa dengan melibatkan siswa dalam program 

ini sangat baik. Hasil percobaan siswa, bahwa 

perbandingan volume limbah pencelupan 

dengan massa limbah batu cadas adalah 10 mL 

limbah pencelupan berbanding dengan 1 gram 

limbah batu cadas dalam waktu kurang dari 10 

menit.  

Dalam kegiatan pembelajaran 

elektrooksidasi limbah garmen menggunakan 

garam dapur lokal, hasil yang diperoleh dalam 

proses pembelajaran dapat disajikan dalam 

tabel 1. 

 

Simpulan dan Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

dapat disimpulkan bahwa, pemanfaatan bahan 

dan fenomena lokal dalam pembelajaran kimia 

dapat meningkatkan aktivitas, motivasi 

belajar, dan keterampilan berpikir kritis 

peserta didik kelas X semester 1 SMAN 1 

Sidemen tahun pelajaran 2016/2017. Pendapat 

peserta didik kelas X semester 1 SMAN 1 

Sidemen tahun pelajaran 2016/2017 

menyambut baik model pembelajaran dengan 

pemanfaatan bahan dan fenomena lokal dalam 

proses pembelajaran kimia. 
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Tabel 1 Tabel Pengamatan Siswa Elektrooksidasi Limbah Garmen  

Menggunakan Garam Dapur Lokal 

No. 
Warna Awal 

Limbah 

Massa Garam 

(Gram) 

Waktu 

(menit) 
Warna Akhir Limbah 

1 Keruh dan Bau 0 15 Keruh dan bau 

2 Keruh dan Bau 0 45 Keruh dan bau 

3 Keruh dan Bau 0 60 Keruh dan bau 

4 Keruh dan Bau 1 15 Agak bening dan bau 

5 Keruh dan Bau 1 45 Agak bening dan bau 

6 Keruh dan Bau 1 60 Agak bening 

7 Keruh dan Bau 2 15 Agak bening 

8 Keruh dan Bau 2 45 Agak bening 

9 Keruh dan Bau 2 60 Agak bening 

10 Keruh dan Bau 3 15 Agak bening (+) 

11 Keruh dan Bau 3 45 Agak bening (++) 

12 Keruh dan Bau 3 60 Agak bening (+++) 

13 Keruh dan Bau 4 15 Bening (-) 

14 Keruh dan Bau 4 45 Bening  

15 Keruh dan Bau 4 60 Bening 

16 Keruh dan Bau 5 15 Bening  

17 Keruh dan Bau 5 45 Bening 

18 Keruh dan Bau 5 60 Bening 

 

 

 Dari kegiatan yang sudah 

dilakukan, maka dapat disarankan kegiatan 

masyarakat yang ada di sekitar lingkungan 

belajar peserta didik dapat digunakan sebagai 

sumber belajar yang menyenangkan dan 

menggairahkan. Guru dapat menggali kearifan 

lokal itu yang disesuaikan dengan kondisi 

daerah setempat dan kesesuaian dengan pokok 

bahasan yang diajarkan. Dalam pembelajaran 

sains (kimia), dianjurkan agar terlebih dahulu 

mengeksplorasi masalah-masalah kontekstual 

mengenai materi yang akan dibelajarkan, 

sehingga mampu menumbuhkan motivasi 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. 

Dengan demikian pembelajaran kimia yang 

terkait dengan lingkungan sekitar akan dapat 

meningkatkan aktivitas belajar, keterampilan 

berpikir kritis, dan siswa menyambut dengan 

baik model pembelajaran yang diterapkan.  
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ABSTRACT 

 
Students’ critical thinking skills and their learning results depend on learning design and students’ activity.  

Most of students use their spare time by playing game. Students are more challenged by the difficulty in playing 

game rather than facing the difficulty in understanding lesson. Tis phenomenon is the basic reason of the 

researchers to develop a game that has the essence of the subject matter, namely Chemistry Board Game, or we 

call it with Al Chemist Knight. This research aimed to develop a suitable digital game based on android system 

to improve the cognitive learning ang critical thinking skills. It also had a purpose to evaluate the response of 

learners in learning chemistry through alkane compound derivative. The development of this game was adapted 

from the procedure of game development process in mobile 3D presentation at Teaching and Learning 

Technologies (TLT) 2009, Purdue University. The model evaluation data was collected through pre test and 

post test as well as observation data of critical thinking skills. The results showed that pre-test result average 

was 34.35 with the minimal completeness criteria reaching 5%. The improvement measured by n-gain showed 

that the n-gain factor was 0.703. Meanwhile after the inquiry-based learning by using Chemistry Board Game 

was implemented, the post test result average was 80.51 with  the minimal completeness criteria reaching 85%. 

Based on the result of students critical thinking skills, the results showed an average of 3.05 displaying a good 

category. The indicator of the critical thinking skills were focusing on the question, giving argumentation, 

question and answer session, and making decision. Based on the results of the questionnaire, the students gave 

positive responses as the average reached 3.3 or 82.5%. The CBG media for the chemical material also had 

national character assessment particularly in curiousity, independency, creativity, and honesty. 

 

Keywords: chemistry board game, inquiry, critical thinking, and learning result 

 

ABSTRAK 

 
Peserta didik lebih memilih game sebagai pengisi kekosongan waktu mereka. Peserta didik lebih tertantang 

untuk menyelesaikan kesulitan dalam game daripada menyelesaikan tingkat kesulitan dalam memahami 

pelajaran. Fenomena ini menjadi landasan bagi peneliti untuk mengembangkan game yang mampu 

mengakomodir kebutuhan peserta didik dalam memahami materi kimia dan mengisi waktu luangnya dengan 

bermain game. Game yang dikembangkan berbasis android dan mengadopsi model pembelajaran inkuiri 

bertujuan  untuk meningkatkan prestasi belajar dan kemampuan berfikir kritis peserta didik. Pengembangan 

game ini mengadaptasi dari prosedur pada game development process mobile 3D presentation at Teaching and 

Learning Technologies (TLT) 2009, Purdue University. Pengumpulan data evaluasi model menggunakan pre 

test dan post test kelas uji coba serta data observasi kemampuan berfikir kritis. Berdasarkan hasil analisis data 

maka diperoleh rata-rata nilai pre test peserta didik kelas uji coba 34.35 dengan persentase tuntas KKM 70 

sebesar 5%. Besarnya peningkatan diukur dengan n-gain diperoleh factor n-gain 0.703 dalam kategori tinggi. 

Sedangkan setelah dilakukan pembelajaran inkuiri dengan chemistry board game diperoleh nilai rata-rat post 

test peserta didik kelas uji coba 80.51 dengan persentase tuntas KKM 70 sebesar 85%. Sementara itu telah 

dilakukan pula pengukuran kemampuan berfikir kritis peserta didik dengan hasil rata-rata indikator sebesar 3.05 

dalam kategori baik. Indikator berfikir kritis yang diamati meliputi memfokuskan pertanyaan, memberikan 

argument, bertanya dan menjawab, dan menentukan tindakan. Berdasarkan data hasil angket peserta didik 

memberikan respon sebesar rata-rata 3.3 atau 82.5% dalam kategori baik /positif. Media CBG memiliki 

penilaian karakter bangsa khususnya rasa ingin tahu, kreatif, mandiri, dan jujur. 

 

Kata kunci : chemistry board game, inkuiri, berfikir kritis, prestasi belajar 
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Pendahuluan 

Abad 21 merupakan abad pengetahuan, 

abad dimana informasi banyak tersebar dan 

teknologi berkembang. Karakteristik abad 21 

ditandai dengan semakin bertautnya dunia 

ilmu pengetahuan, sehingga sinergi 

diantaranya menjadi semakin cepat. Dalam 

konteks pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi di dunia pendidikan, telah terbukti 

dengan semakin menyempit dan meleburnya 

faktor “ruang dan waktu” yang selama ini 

menjadi aspek penentu kecepatan dan 

keberhasilan ilmu pengetahuan oleh umat 

manusia.  Abad 21 juga ditandai dengan 

banyaknya (1) informasi yang tersedia dimana 

saja dan dapat diakses kapan saja; (2) 

komputasi yang semakin cepat; (3) otomasi 

yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin; 

dan (4) komunikasi yang dapat dilakukan dari 

mana saja dan kemana saja 
[1]

. 

P21 (Partnership for 21st Century 

Learning) mengembangkan framework 

pembelajaran di abad 21 yang menuntut 

peserta didik untuk memiliki keterampilan, 

pengetahuan dan kemampuan dibidang 

teknologi, media dan informasi, keterampilan 

pembelajaran dan inovasi serta keterampilan 

hidup dan karir.
[2]

 Framework ini juga 

menjelaskan tentang keterampilan, 

pengetahuan dan keahlian yang harus dikuasai 

agar peserta didik dapat sukses dalam 

kehidupan dan pekerjaanya.  Sejalan dengan 

hal itu, Kemdikbud merumuskan bahwa 

paradigma pembelajaran abad 21 menekankan 

pada kemampuan peserta didik dalam mencari 

tahu dari berbagai sumber, merumuskan 

permasalahan, berpikir analitis dan kerjasama 

serta berkolaborasi dalam menyelesaikan 

masalah .  Untuk menghadapi pembelajaran di 

abad 21, setiap orang harus memiliki 

keterampilan berpikir kritis, pengetahuan dan 

kemampuan literasi digital, literasi informasi, 

literasi media dan menguasai teknologi 

informasi dan komunikasi. 
[3]

 

Keterampilan berpikir kritis sangat 

penting dikembangkan karena peserta didik 

dapat lebih mudah memahami konsep, peka 

terhadap masalah yang terjadi sehingga dapat 

memahami dan menyelesaikan masalah, dan 

mampu mengaplikasikan konsep dalam situasi 

yang berbeda. Berpikir kritis yang dipelajari 

dalam kelas sains juga mempengaruhi hidup 

peserta didik jauh setelah mereka 

meninggalkan pendidikan formal dengan 

memberikan alat yang dapat digunakan untuk 

menganalisa sejumlah besar isu yang akan 

mereka hadapi dalam kehidupan mereka 

sehari-hari. Berpikir kritis dapat 

dikembangkan dalam pembelajaran dengan 

memperkaya pengalaman peserta didik yang 

bermakna. Pengalaman tersebut dapat berupa 

kesempatan berpendapat secara lisan maupun 

tulisan layaknya seorang ilmuwan 
[4]

 

Proses ketrampilan berfikir kritis dapat 

dikembangkan dengan pembelajaran inkuiri. 

Hal ini karena pada proses inkuiri, peserta 

didik menerima informasi, mereka akan 

berpikir, memprioritaskan informasi tersebut, 

dan mencari korelasinya sebelum mencari 

alasan pendukung yang mengacu pada 

pengetahuan yang baru. Selanjutnya menyusun 

rencana pembelajaran dan aktifitas yang 

beraneka ragam kemudian menstimulasinya, 

serta mengajukan pertanyaan untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir otak 

merupakan suatu proses pembelajaran inkuiri. 
[5]

 

Pembelajaran inkuiri dapat diterapkan 

untuk mata pelajaran kimia.  Kimia merupakan 

mata pelajaran sain yang penerapannya sangat 

dekat dengan kehidupan sehari-hari, salah satu 

materi kimia yang diajarkan di SMA berkaitan 

dengan pemanfaatan bahan kimia dalam 

kehidupan sehari-hari adalah materi senyawa 

turunan alkana.  Materi ini merupakan materi 

dasar kimia organik yang dalam 

perkembangan dan penerapannya sangat luas 

dan terkait dengan kehidupan nyata 

masyarakat.  Senyawa turunan alkana 

merupakan materi hafalan dengan konsep yang 

abstrak.  Pembelajaran yang dilakukan selama 

ini masih bersifat monoton sehingga 

menyebabkan kejenuhan pada siswa sehingga 

berakibat pada nilai siswa yang rendah. 

Hasil wawancara yang dilakukan dapat 

diketahui bahwa hampir 90% peserta didik 

menghabiskan waktu luangnya dengan 

bermain game pada ponsel android mereka.  

Potensi kesenangan bermain game dapat 

dimanfaatkan untuk proses pembelajaran 

melalui pembuatan chemistry board game 

berbasis android.   Metode dan media 

pembelajaran yang diterapkan guru selama ini 

belum mengakomodir potensi peserta didik 

dalam bermain game.  Sehingga peserta didik 

masih banyak yang menghabiskan waktu 

untuk bersantai seharusnya peserta didik lebih 

banyak memanfaatkan waktu untuk belajar.  

Penggabungan metode inkuiri dalam 

pembelajaran menggunakan game belum 
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dikembangkan sehingga penulis mencoba 

untuk menggabungkan metode inkuiri dengan 

media permainan berbasis android.  

Penggabungan metode dan media ini 

diharapkan dapat memberikan alternative 

dalam pengajaran kimia pada peserta didik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) 

mengetahui Mengetahui tingkat validitas 

media interaktif  Chemistry Board Game 

berbasis android pada materi senyawa turunan 

alkane 2) Mengetahui dan mendeskripsikan 

keefektifan media Chemistry Board Game 

dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan berfikir kritis peserta didik kelas 

XII IPA.  3)  Mengetahui dan mendeskripsikan 

perubahan tingkat penguasaan materi peserta 

didik dilihat dari hasil belajar peserta didik 

pada materi senyawa turunan alkana setelah 

menggunakan media ini. 

Pendekatan, strategi, dan metode dalam  

kegiatan  belajar  mengajar  merupakan  tiga  

hal  yang  berbeda.
[6]

 Pendekatan  merupakan  

titik  tolak  atau  sudut  pandang seseorang 

dalam  memandang  seluruh  masalah  yang  

dihadapi.  Terkait dengan pendekatan yang 

akan digunakan, guru hendaknya tidak 

hanya berpikir tentang apa yang akan 

diajarkan dan bagaimana mengajarkan, tetapi 

juga tentang siapa yang belajar, apa makna 

belajar bagi siswa, kemampuan apa yang ada 

pada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

Langkah-langkah inkuiri  yang  harus  

dilakukan adalah sebagai berikut:
[6]

 

a.   Identifikasi dan klarifikasi persoalan 

Langkah awal adalah 

menentukan persoalan yang ingin 

didalami atau dipecahkan dengan 

metode inkuiri. Persoalan dapat 

disiapkan atau diajukan oleh guru. 

Sebaiknya persoalan yang ingin 

dipecahkan disiapkan sebelum mulai 

pelajaran. Persoalan sendiri harus jelas 

sehingga dapat dipikirkan, didalami, 

dan dipecahkan oleh siswa. Persoalan 

perlu diidentifikasi dan diklarifikasi. 

Dari persoalan yang diajukan akan 

tampak jelas dari seluruh proses 

pembelajaran atau penyelidikan. Bila 

persoalan ditentukan oleh guru perlu 

diperhatikan bahwa persoalan itu riil, 

dapat dikerjakan oleh siswa, dan 

sesuai dengan  kemampuan   siswa.  

Persoalan   yang  terlalu  tinggi  

akan membuat siswa tidak semangat, 

sedangkan persoalan yang terlalu 

mudah yang sudah mereka ketahui 

tidak menarik minat siswa. Sangat 

baik bila persoalan itu sesuai dengan 

tingkat hidup dan keadaan siswa 

b.  Membuat hipotesis 

Langkah selanjutnya adalah 

siswa diminta untuk mengajukan 

jawaban sementara tentang persoalan 

itu. Inilah yang disebut hipotesis. 

Hipotesis siswa perlu dikaji apakah 

jelas atau tidak. Bila belum jelas, 

sebaiknya guru mencoba membantu 

memperjelas maksudnya lebih dulu. 

Guru diharapkan tidak 

memperbaiki hipotesis siswa yang 

salah, tetapi cukup memperjelas 

maksudnya saja. Hipotesis yang salah 

nantinya akan kentara setelah 

pengambilan data dan analisis data 

yang diperoleh. 

c.   Mengumpulkan data 

Langkah selanjutnya adalah siswa 

mencari dan mengumpulkan data 

sebanyak-banyaknya untuk membuktikan 

apakah hipotesis mereka benar atau tidak. 

Dalam bidang fisika, biasanya untuk dapat 

mengumpulkan data siswa harus 

menyiapkan suatu peralatan yang dapat   

digunakan   untuk   pengumpulan   data.   

Maka   guru   perlu membantu bagaimana 

siswa mencari peralatan, merangkai 

peralatan, dan mengoperasikan peralatan 

sehingga berjalan dengan baik. Dalam 

bahasa fisika langkah ini adalah langkah 

percobaan atau eksperimen. Biasanya 

dilakukan dilaboratorium tetapi kadang 

juga dapat di luar sekolah. Setelah 

peralatan jalan, siswa diminta untuk 

mengumpulkan data dan mencatatnya 

dalam buku catatan. 

d.  Menganalisis data 

Data yang sudah dikumpulkan harus 

dianalisis untuk dapat membuktikan 

hipotesis apakah benar atau tidak. Untuk 

memudahkan menganalisis data, data 

sebaiknya diorganisasikan, 

dikelompokkan, diatur sehingga dapat 

dianalisis dengan mudah. Biasanya 

disusun dalam suatu tabel agar mudah 

dibaca dan dianalisis. Di sini kadang guru 

perlu campur tangan karena dari data yang 

benyak siswa kadang bingung untuk 

menentukan langkah selanjutnya. 
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Dalam menganalisis seringkali 

diperlukan alat hitung seperti rumus 

matematika maupun statistik yang 

memudahkan siswa mengambil keputusan 

atau mengambil generalisasi 

e.   Ambil kesimpulan 

Dari  data  yang  telah  dikelompokkan 

dan  dianalisis,  kemudian diambil 

kesimpulan dengan generalisasi. Setelah 

diambil kesimpulan kemudian  dicocokkan 

dengan  hipotesis  asal,  apakah  hipotesa  

kita diterima atau tidak. Setelah itu guru 

masih dapat memberikan catatan untuk 

menyatukan seluruh penelitian ini. Sangat 

baik bila dalam mengambil keputusan, 

siswa dilibatkan sehingga mereka menjadi 

semakin yakin bahwa mereka mengetahui 

secara benar. Bila ternyata hipotesis 

mereka tidak dapat diterima, mereka 

diminta untuk mencari penjelasan   

mengapa   demikian.   Guru   dapat   

membantu   dengan berbagai pertanyaan 

penolong. 

Proses inkuiri bermula dari 

merumuskan masalah, mengembangkan 

hipotesis, mengumpulkan bukti, menguji 

hipotesis, dan menarik kesimpulan 

sementara, menguji kesimpulan sementara 

untuk mendapatkan kesimpulan yang pada 

taraf tertentu diyakini oleh siswa.
[7] 

Media  pembelajaran  chemistry board 

game  yang  akan  dikembangkan  berupa 

media audiovisual yaitu seperangkat alat yang 

dapat memproyeksikan gambar bergerak dan 

bersuara. Paduan antara gambar dan suara 

membentuk karakter sama dengan bentuk 

aslinya. Alat-alat yang termasuk dalam 

kategori media audiovisual adalah televisi, 

video CD, sound slide, dan film. Media 

pembelajaran chemistry board game berbasis 

pada komputer yang merupakan salah satu 

media yang dapat menciptakan lingkungan 

pengajaran interaktif yang memberikan 

respons aktif terhadap kebutuhan belajar 

siswa dengan menyiapkan kegiatan belajar 

yang efektif guna menjamin terjadinya 

pembelajaran mandiri 
[8]

 

Konsep interaktif dalam lingkungan 

pembelajaran berbasis computer
[9] 

pada 

umumnya mengikuti tiga unsur, yaitu (1) urut- 

urutan  instruksional  yang  dapat  

disesuaikan,  (2)  jawaban  atau  respons 

pekerjaan siswa, dan (3) umpan balik yang 

dapat disesuaikan. Pembelajaran dengan 

media interaktif yang dimaksudkan untuk 

memungkinkan terjadinya hubungan timbal 

balik antara guru dan siswa. Pembelajaran 

menggunakan media interaktif ini memberikan 

dampak yang positif dalam pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran berbasis 

komputer selain membantu meningkatkan 

hasil belajar juga meningkatkan peran dan 

skill pengetahuan siswa. 

Berpikir kritis adalah sebuah proses 

sistematis yang memungkinkan siswa untuk 

merumuskan dan mengevaluasi keyakinan 

dan pendapat mereka sendiri.  Berpikir  kritis  

adalah  sebuah  proses  terorganisasi  yang 

memungkinkan siswa mengevaluasi bukti, 

asumsi, logika dan bahasa yang mendasari 

pernyataan orang lain. Berpikir kritis juga 

merupakan berpikir dengan baik, dan 

merenungkan tentang proses berpikir 

merupakan bagian dari berpikir dengan 

baik.
[10] 

Telah diidentifikasi 12 indikator berpikir 

kritis yang dikelompokannya dalam lima 

besar aktivitas sebagai berikut:
[11] 

a)  Memberikan penjelasn sederhana, yang 

berisi; memfokuskan pertanyaan, 

menganalisis   pertanyaan   dan   

bertanya,   serta   menjawab   pertanyaan 

tentang suatu penjelasan atau pernyataan 

b) M embangun keterampilan dasar, yang 

terdiri atas mempertimbangkan apakah 

sumber   dapat   dipercaya   atau   tidak   

dan   mengenai   serta 

mempertimbangkan suatu laporan hasil 

observasi. 

c)  Menyimpulkan   yang   terdiri   atas   

kegiatan   mendeduksi   atau 

mempertimbangkan hasil deduksi, 

meninduksi atau mempertimbangkan 

hasil induksi, dan membuat serta 

menentukan nilai pertimbangan 

d)  Memberikan penjelasan lanjut, yang 

terdiri atas mengidentifikasi istilah- 

istilah dan deinisi pertimbangan dan juga 

dimensi, serta mengidentifikasi asumsi 

e)  Mengatur strategi dan teknik, yang terdiri 

atas menentukan tindakan dan berinteraksi 

dengan orang lain. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian pengembangan media 

pembelajaran interaktif C h e m i s t r y  

B o a r d  G a m e  a t a u  d i s e b u t  

j u g a  d e n g a n  A l  C h e m i s t  

K n i g h t  dilakukan di SMA-IT Al Irsyad Al 
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Islamiyyah Purwokerto. Lokasi penelitian 

dipilih di SMA-IT Al Irsyad Al 

Islamiyyah Purwokerto karena dari hasil 

observasi dan pengalaman sebagai guru yang 

mengajar di sekolah tersebut menjumpai 

penggunaan media pembelajaran sebagai 

sumber belajar jarang digunakan dan 

berdasarkan observasi dan wawancara 

kebutuhan siswa maka siswa membutuhkan 

media pembelajaran yang mudah diakses dari 

manapun. Penelitian pendahuluan dilakukan 

pada tahap awal penelitian dengan melakukan 

observasi wawancara terhadap guru dan siswa 

serta managemen sekolah khususnya wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum. Setelah  

menyusun desain pengembangan media 

interaktif yang sudah divalidasi oleh para ahli 

dilakukan uji coba skala kecil. Uji coba 

produk dilakukan pada peserta didik kelas XII-

IPA dengan materi kimia senyawa turunan 

alkana di semester ganjil tahun pelajaran 2014-

2015. Penelitian ini rencana dimulai pada  

tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 30 

September 2016. 

Subjek penelitian ada 2 jenis uji coba 

dengan kelas yang berbeda setingkat dalam 

satu sekolah. Uji coba skala kecil pada siswa 

kelas XII IPA 2.1 sebanyak 10 siswa diambil 

secara acak. Uji coba skala besar pada siswa 

kelas XII IPA 2.2 sebanyak 20 siswa. 

Penelitian ini adalah merupakan penelitian 

Research and Development (R & D) yang 

dilakukan untuk mengembangkan media 

pembelajaran Chemistry Board Game (CBG) 

yang diberi nama Al Chemist Knight 

penerapan media ini dipadukan dengan model 

pembelajaran inkuiri,  pada mata pelajaran 

kimia dengan mengambil spesifikasi materi 

kimia organik, gugus fungsi senyawa turunan 

alkana.  (materi kelas XII SMA). 

Prosedur pengembangan dari Game 

Development Process pada mobile 3D 

presentation at TLT (2009) dari Perdue 

University kemudian dijabarkan lagi 

menjadi prosedur penelitian  terperinci.   
Sumber data penelitian pengembangan ini 

berasal dari subjek penelitian yaitu siswa kelas 

XII IPA SMA-IT Al Irsyad Al Islamiyyah 

khususnya kelas XII IPA 2.1 dan kelas XII 

IPA 2.2, guru mata pelajaran kimia yang 

berperan dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran di sekolah. Serta Kepala Sekolah 

dan staf Tata Usaha yang memperbolehkan 

dan membantu berlangsungnya penelitian ini. 

Tabel  3.1  Bentuk  Data,  metode  

pengumpulan  data,  dan  instrumen  

Data  Metode 

pengumpulan 

data 

Instrument  

Identifikasi 

potensi dan 

masalah 

Validasi 

Media 

chemistry 

board game 

 

 Wawancara 

guru dan 

siswa  

 Validasi 

produk oleh 

ahli dan 

guru kimia 

SMA-IT Al 

Irsyad Al 

Islamiyyah 

Purwokerto 

 Lembar 

wawancara 

 

 Lembar 

validasi 

oleh ahli 

 

Penggunaan 

media 

pembelajaran 

uji skala 

kecil dan 

skala besar 

Penilaian 

tes dan 

observasi 

kemampuan 

berfikir 

kritis 

 

Lembar 

observasi 

kemampuan 

berfikir kritis 

dan soal 

evaluasi 

Penilaian 

keefektifan 

produk 

Angket 

tanggapan 

siswa, guru dan 

para ahli 

Lembar angket 

penggunaan 

media 

pembelajaran 

interaktif 

 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian R&D ini menghasilkan data 

sebagai berikut 

A. Hasil Validitas Uji Coba Soal 

 

Tabel 4.1.  Hasil Validitas Uji Coba Soal  

Uji 

Validitas 

Nomor Soal Jumlah 

Soal 

Valid  1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 24, 

25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 37, 

38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 

50 

48 

Tidak 

valid 

23, 36 2 

Jumlah  50 
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A. Hasil Tingkat Kesukaran Uji Coba 

Soal 

Tabel 4.2.  Hasil Tingkat Kesukaran Uji 

Coba Soal 

Tingkat 

Kesukaran 

Nomor soal Jumlah 

soal 

Mudah 15, 32, 48 3 

Sedang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 29, 30, 31, 

33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 

49, 50 

45 

Sukar 16, 28 2 

Jumlah 50 

 

A. Hasil Daya Pembeda Uji Coba Soal 

 

Tabel 4.3.  Hasil Daya Pembeda Uji Coba 

Soal 

Daya 

Pembeda 

Nomor soal Jumlah 

soal 

Sangat 

baik 

3, 47, 49 3 

Baik 11, 13, 25, 26,  30, 41, 

50 

7 

Cukup 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 

15, 16, 18, 19, 24, 27, 

31, 32, 33, 35, 37,  38, 

39, 40, 42, 43, 44,  45,  

46, 48 

28 

Jelek 4, 10, 12, 17, 20, 21, 

22, 28, 29, 34 

10 

Sangat 

jelek 

23, 36 2 

Jumlah 50 

 

Dari analisis keseluruhan soal-soal uji coba 

diatas maka jumlah soal yang dapat dipakai 

untuk uji coba selanjutnya adalah 48 soal.  

Dari jumlah tersebut semua soal dipakai untuk 

uji coba dengan menggunakan game CBG, 

jumlah butir soal yang dimaksud adalah soal 

nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 

27,28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, dan 50. 

Hasil Implementasi / Pembuatan CBG 

Penelitian ini telah mengembangkan media 

pembelajaran CBG beserta instrument sebagai 

alat uji kevalidan dan keefektifan media 

tersebut.  Perangkat pembelajaran hasil 

pengembangan meliputi silabis, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, educational game 

berbasis android (selanjutnya disebut dengan 

CBG), game dikembangkan dengan 

pendekatan inkuiri dan berfikir kritis.    

A. Pengembangan Carbonil Board Game 

(CBG) / Al Chemist Knight   

Proses selanjutnya adalah melakukan 

pemrograman atau coding sehingga tercipta 

bentuk jadi dari produk berupa educational 

game.  Gambaran mengenai desain dan 

tampilan dapat dilihat di story board pada 

lampiran.  Game yang disusun adalah game 

computer yang dibuat dengan bantuan 

software Adobe flash CS6 dengan Bahasa 

actionscript 3.0 .  game ini dapat berjalan baik 

pada komputer dengan spesifikasi minimum 

Processor Intel ® Pentium ® 1,6 GHz,  

memori 1024MB, dilengkapi dengan sound 

card dan VGA graphic card.  Game dapat 

berjalan dibawah sistem operasi Windows me, 

XP, Vista, Windows 7, Windows 8 dan 

Android.  Untuk sistem operasi android harus 

melalui proses instalasi dari file android 

installer (apk). 

Muatan materi yang dikembangkan dalam 

geme adalah materi senyawa turunan alkane 

untuk kelas XII SMA.  Materi ini dibagi 

menjadi beberapa sub yang dituangkan dalam 

stage game.  Game terdiri dari dua stage dan 

setiap stage terdiri dari 2 setting.  Desain 

tampilan awal (halaman utama) game dapat 

dilihat pada gambar 4.1. 

 

 
Gambar 4.1  Tampilan Awal Game 

Game yang dinamakan dengan Chemistry 

Board Game atau Al Chemist Knight 

merupakan educational game yang berupa 

papan permainan.  Pada papan ini peserta 

didik akan mendapatkan materi dan praktikum 

serta latihan soal yang sesuai dengan materi.   

Peserta didik memenangkan permainan jika 

mereka sudah membuat garis 

lurus/vertical/horizontal pada papan dan 
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mereka membuat minimal tiga baris yang 

saling berhubungan.  Gambar papan 

permainan disajikan dalam gambar 4.2. 

 

 
Gambar 4.2.  Papan Permainan  Chemistry 

Board Game / Al Chemist Knight 

Hasil Validasi dan Revisi terhadap 

perangkat pembelajaran 

Telah disampaikan bahw perangkat yang 

dikembangkan meliputi silabus, RPP, dan 

educational game serta LKS yang berbasis 

inkuiri dan berfikir kritis.  Hasil validasi 

perangkat pembelajaran oleh beberapa 

validator disajikan dalam tabel 4.4. 

Tabel 4.4.  Analisis Lembar Validasi Media 

dan Perangkat Pembelajaran 

No Instrument penelitian Rata-rata 

penilaian dalam 

persen (%) 

1 Validasi silabus 83.33 

2 Validasi RPP 83.33 

3 Validasi Game 

(substansi materi) 

78.33 

4 Validasi game 

(substansi bahasa) 

83.33 

5 Validasi game (desain 

pembelajaran) 

84.25 

6 Validasi game 

(rekayasa perangkat 

lunak) 

79.16 

7 Validasi game (desain 

komunikasi visual) 

80 

 Rerata validasi media 

dan perangkat 

pembelajaran 

81.67 

Dari tabel 4.4  terlihat bahwa rata-rata nilai 

validasi dari para pakar dan ahli dengan 

bentuk persentase sebesar 81.67 %.  Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa penilaian dari 

para pakar atau ahli memiliki kriteria valid, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument 

penelitian dapat digunakan sebagai alat 

pengambilan data dalam penelitian. 

Pengujian educational game yang dibuat 

dilakukan oleh validator materi untuk 

menganalisis konten materi kimia.  Hasil 

validasi menunjukkan bahwa materi kimia 

CBG disesuaikan dengan kurikulum 2013 

dengan menggunakan pendekatan ilmiah 

dalam pembelajarannya dan mengambil 

contoh kontekstual dalam kehidupan terdekat 

peserta didik sehingga kemampuan inkuiri dan 

berfikir kritis siswa akan meningkat.  Hasil 

validasi merupakan rangkuman dari tiga 

validator dan hasil rekapitulasi substansi 

materi tervantum dalam tabel 4.5 

Tabel 4.5  Hasil Rekapitulasi Validasi 

Substansi materi 

no Aspek 

penilaian 

educational 

game 

Rerata 

skor 3 

validator 

Kategori 

1 Kelayakan isi 

/ materi 

3.27 Sangat 

valid 

2 Kebahasaan 

materi 

3.33 Sangat 

valid 

3 Desain 

pembelajaran 

3.37 Sangat 

valid 

4 Kegrafisan 

(desain 

komunikasi 

visual) 

3.2 Sangat 

valid 

 

Kemampuan Berfikir Kritis 

Tabel 4.6  Rata-rata Nilai Kemampuan 

Berfikir Kritis pada kelas Uji Coba 

No Aspek Nilai 

rata-rata 

Kriteria 

1 Memfokuskan 

pertanyaan 

3.1 Baik 

2 Menganalisis 

argument 

2.95 Baik 

3 Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan 

3.0 Baik 

4 Menentukan suatu 

tindakan 

3.05 Baik 

 Rata-rata indikator 3.025 Baik  

 

Dari data tersebut diketahui bahwa 

pembelajaran inkuiri dengan menggunakan 

game CBG dan bantuan LKS akan 

mengembangkan kemampuan berfikir kritis 

peserta didik pada skala baik ditinjau dari 

empat indicator kemampuan berfikir kritis
[12]

 

yaitu memfokuskan pertanyaan, menganalisis 

argument, bertanya dan menjawab pertanyaan, 
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menentukan suatu tindakan.  Dari keempat 

indicator peserta didik mempunyai 

kemampuan yang seimbang dibuktikan dengan 

selisih skor antar indicator yang tidak jauh 

berbeda. 

Pembahasan 

Pengaruh Pengembangan Media CBG 

Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan belajar diukur dengan 

menggunakan pretest yang diberikan diawal 

penelitian dan post test yang diberikan diakhir 

penelitian. Keberhasilan kelas dapat dilihat 

dari sekurang-kurangnya 85% dari jumlah 

peserta didik yang ada di kelas tersebut telah 

mencapai ketuntasan individu.
[13]

 Dari hasil 

perhitungan diperoleh ketuntasan belajar 

sebesar 85%, sementara ketuntasan sebelum 

perlakuan sebesar 5%, dengan factor besarnya 

peningkatan n-gain 0.703 dalam kategori 

tinggi. 

Adanya ketuntasan belajar peserta didik 

dapat diartikan banwa pengembangan game 

CBG yang dikembangkan efektif dan berhasil.  

Sebenarnya banyak factor yang mempengaruhi 

hasil belajar.  Salah satu diantaranya adalah 

strategi pembelajaran yang ditempuh dalam 

penyajian proses belajar mengajar.  Penyajian 

game mengarahkan peserta didik untuk lebih 

interaktif dan menyenangkan sehingga mereka 

dapat membangun pengetahuannya sendiri..  

hal ini dapat meningkatkan kemampuan daya 

serap peserta didik terhadap konsep yang 

dipelajarinya.  Sesuai dengan pernyataan 
[14]

 

Peserta didik membutuhkan aktifitas yang 

interaktif untuk meningkatkan motivasi dan 

efektifitas pembelajaran mereka. 

Selain ketuntasan belajar dari hasil nilai 

post test juga berupa peningkatan penguasaan 

konsp materi senyawa turunan alkane.  Dari 

hasil tes diketahui nilai pre tes sebesar 34.35 

dan nilai post test sebesar 80.51. Peningkatan 

nilai yang signifikan menandakan bahwa 

media atau game CBG mampu memperjelas 

materi turunan alkane dan meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik. 

Penutup 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka dapat dibuat kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pengujian validitas terhadap media 

interaktif permainan CBG berbasis android 

pada senyawa turunan alkane menghasilkan 

kategori sangat valid pada semua uji mulai 

dari kelayakan materi, kebahasaan, 

kegrafisan, dan desain pembelajaran, 

masing -masing dengan skor 3.27, 3.33, 

3.2, 3.37. 

2. Media permainan CBG meningkatkan 

kemampuan berfikir kritis peserta didik 

pada kategori efektif dibuktikan dengan 

hasil observasi yang menunjukkan skala 

tiga atau kategori baik.  Kategori ini 

mencakup 4 aspek kemampuan  berfikir 

kritis peserta didik meliputi memfokuskan 

pertanyaan, menganalisis srgumen, 

bertanya dan menjawab pertanyaan, 

menentukan suatu tindakan. 

3. Media permainan CBG mampu 

meningkatkan pemahaman konsep peserta 

didik terutama pada materi senyawa 

turunan alkane.  Setelah pemakaian CBG 

maka siswa mengalami kenaikan nilai dari 

pre test dengan rata-rata 34.35 dan 

ketuntasan belajar  sebesar 5% sementara 

setelah pemakaian permainan prestasi 

peserta didik meningkat menjadi rata-rata 

80.51 dengan ketuntasan belajar 85%.  

Nilai factor n-gain sebesar 0.703 dalam 

kategori tinggi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan : 

1. Kepada peneliti untuk mengembangkan 

lebih lanjut media dengan materi lain dan 

memperbanyak virtual laboratory untuk 

mengurangi keabstrakan peserta didik 

terhadap pelajaran kimia. 

2. Kepada guru untuk  memperbanyak 

pengembangan media kimia agar 

menumbuhkan ketrampilan berfikir kritis 

peserta didik. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research was to increase the learning achievement of students of XI IPA 1 SMA Negeri 1 

Karanganyar academic year 2015/2016 on the topic of Global Warming. The research was held from March to 

October 2016. The subjects of the research were students of XI IPA 1 SMA Negeri academic year 2015/2016 

consisted of 36 students. The achievement data in the aspect of knowledge was taken by test technique, the 

scientific attitude was taken by observation technique, and the skill was taken by product marking. The 

conclusion of the research were 1) the implementation of Project Based Learning model based on fotonovela 

and teknoramal could be implemented with the stages namely start with the essential question, design a plan for 

the project, create a schedule, monitor the students and the progress of the project, asses the outcome, and 

evaluation the experience; 2) the implementation of Project Based Learning model based on fotonovela and 

teknoramal could increase the achievement of the students of XI IPA 1 academic year 2015/2016 on the topic of 

Global Warming with the following improvements: a) the percentage of the mastery learning on the aspect of 

knowledge increased from 67% (cycle I) to 83% (cycle II) with the average score which increased from 75.75 

(cycle I) to 81.64 (cycle II); b) the percentage of mastery learning on the aspect of scientific attitude increased 

from 61% (cycle I) to 83% (cycle II) with the average score increased from 75.5% (cycle I) to 79.4% (cycle II); 

and c) the percentage of mastery learning on the aspect of skill increased from 50% (cycle I) to 86% (cycle II) 

with the average score increased from 75.5% (cycle I) to 79.9% (cycle II). 

 

Key words: project based learning, fotonovela, teknoramal, learning achievement 

 

ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 

Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016 pada materi Pemanasan Global. Penelitian dilaksanakan dari bulan 

Maret sampai dengan Oktober 2016. Subyek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 

Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari 36 siswa. Data prestasi belajar aspek pengetahuan 

diambil dengan teknik tes, sikap ilmiah diambil dengan teknik observasi, dan keterampilan diambil dengan 

penilaian produk. Kesimpulan penelitian adalah: 1) penerapan model Project Based Learning berbasis 

Fotonovela dan Teknoramal dapat dilaksanakan dengan tahapan yaitu start with the essential question, design a 

plan for the project, create a schedule, monitor the students and the progress of the project, assess the outcome, 

dan evaluation the experience; 2) penerapan model Project Based Learning berbasis Fotonovela dan Teknoramal 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPA 1 tahun pelajaran 2015/2016 pada materi Pemanasan 

Global dengan peningkatan sebagai berikut: a) persentase ketuntasan belajar aspek pengetahuan mengalami 

peningkatan dari 67% (siklus I) menjadi 83% (siklus II) dengan nilai rata-rata mengalami peningkatan dari 

75,75 (siklus I) menjadi 81,64 (siklus II), b) persentase ketuntasan belajar aspek sikap ilmiah mengalami 

peningkatan dari 61% (siklus I) menjadi 83% (siklus II) dengan skor rata-rata meningkat dari 75,5% (siklus I) 

menjadi 79,4% (siklus II), dan c) persentase ketuntasan belajar aspek keterampilan mengalami peningkatan dari 

50% (siklus I) menjadi 86% (siklus II) dengan skor rata-rata meningkat dari 75,5% (siklus I) menjadi 79,9% 

(siklus II). 

 

Kata kunci: project based learning, fotonovela, teknoramal, prestasi belajar 

 

 

Pendahuluan 

Pembelajaran fisika secara umum masih 

menggunakan pendekatan matematis dan 

metode ceramah yang kurang dapat menggali 

potensi siswa terutama pada aspek sikap dan 

keterampilan. Pendekatan matematis dan 

metode ceramah dalam  pembelajaran fisika 

menyebabkan pengalaman belajar siswa 

kurang karena siswa hanya menerima 

informasi secara langsung tanpa melalui 

proses bagaimana konsep tersebut diperoleh. 

Pendekatan matematis dan metode ceramah 

mailto:dwiristanto@yahoo.co.id
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dalam pembelajaran fisika kurang melibatkan 

partisipasi siswa dalam penemuan konsep 

melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat 

inkuiri. Inkuiri sangat penting dalam proses 

pembelajaran fisika. Melalui kegiatan inkuiri, 

siswa memperoleh pengalaman belajar yang 

bermakna. Menurut Ausubel (dalam Dahar, 

1989)
[1] 

belajar penemuan mendorong siswa 

untuk menemukan sendiri konsep yang 

menjadi tujuan pembelajaran. 

 Pembelajaran fisika yang kurang 

melibatkan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran menyebabkan prestasi belajar 

siswa rendah. Prestasi belajar aspek sikap 

ilmiah siswa belum berkembang secara 

optimal. Hasil pengamatan terhadap sikap 

ilmiah siswa dapat disimpulkan bahwa 

indikator sikap ilmiah yang seharusnya 

muncul dari kegiatan pembelajaran, seperti 

keingintahuan, kerja sama, jujur, teliti, dan 

ketekunan ternyata belum muncul dengan 

baik.   

Kegiatan pembelajaran fisika yang yang 

berlangsung selama ini lebih dominan 

berorientasi terhadap hasil belajar pada aspek 

pengetahuan. Pembelajaran lebih banyak 

dilaksanakan dengan metode ceramah, bersifat 

satu arah, dan kurang memberikan rangsangan 

bagi tumbuhnya keterampilan siswa baik itu 

keterampilan berpikir maupun keterampilan 

motorik. Hal itu menyebabkan rendahnya 

prestasi belajar siswa pada aspek 

keterampilan. Keterampilan berpikir perlu 

dikembangkan karena diperlukan untuk 

memecahkan masalah-masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Keterampilan berpikir 

dikelompokkan menjadi dua yaitu 

keterampilan berpikir dasar dan keterampilan 

berpikir kompleks. Menurut Costa (1985)
 [2] 

 

yang termasuk keterampilan berpikir dasar 

yaitu: klasifikasi, hubungan variabel, 

transformasi, dan hubungan sebab akibat. 

Keterampilan berpikir kompleks meliputi 

pemecahan masalah, pengambilan keputusan, 

berpikir kritis, dan berpikir kreatif. 

Keterampilan berpikir kritis sangat 

penting dikembangkan karena diperlukan 

untuk memecahkan masalah-masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. John Dewey dalam 

Fisher (2009: 2)
 [3] 

 menyatakan bahwa berpikir 

kritis sebagai pertimbangan yang aktif, terus-

menerus, dan teliti mengenai sebuah 

pengetahuan yang dipandang dari argumen 

pendukungnya. Menurut Santrock (2010)
 [4] 

 

berpikir kritis meliputi berpikir secara reflektif 

dan produktif serta mengevaluasi bukti.  

Selain keterampilan berpikir, hal lain yang 

sangat penting untuk dikembangkan adalah 

kreativitas siswa dalam menciptakan sebuah 

produk.  Kreativitas melibatkan penampilan 

ide atau konsep baru atau hubungan antara 

gagasan dengan konsep yang sudah ada. Dari 

sudut pandang ilmu pengetahuan, hasil dari 

pemikiran kreatif biasanya dianggap memiliki 

keaslian. Bentuk yang lebih konkret dari 

kreativitas adalah tindakan membuat sesuatu 

yang baru. 

 Salah satu model pembelajaran yang 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi 

belajar baik pada aspek pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan siswa adalah model Project 

Based Learning (PjBL). Menurut Guo & Yang 

(2012)
[5]

,
 
pada penerapan model PjBL, guru 

bertindak tidak hanya sebagai narasumber 

pembelajaran tetapi juga sebagai panduan dan 

fasilitator. Peran guru dalam model 

pembelajaran ini sebagai pengarah dan 

stimulus untuk menyampaikan gagasan-

gagasannya. Siswa menyampaikan gagasan 

mereka dengan cara mempresentasikan hasil 

diskusinya, sehingga dapat dipertanggung 

jawabkan. Model PjBL dilaksanakan dengan 

ruh inquiry. Proses inquiry dimulai dengan 

memunculkan pertanyaan penuntun (a guiding 

question) dan membimbing peserta didik 

dalam sebuah proyek secara kolaboratif. Pada 

saat pertanyaan terjawab, secara langsung 

peserta didik dapat melihat berbagai elemen 

utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah 

disiplin yang sedang dikajinya. Model PjBL 

juga menuntut siswa untuk mengembangkan 

keterampilan seperti kolaborasi, refleksi, dan 

meningkatkan antusiasme siswa untuk belajar.  

Materi Pemanasan Global mempelajari 

tentang proses terjadinya pemanasan global, 

faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya 

pemanasan global, dan upaya-upaya untuk 

mengurangi dampak pemanasan global. Materi 

ini memiliki karakter  hampir tidak ada konsep 

persamaan matematisnya. Materi Pemanasan 

Global adalah materi yang kontekstual karena 

secara nyata sedang dialami oleh alam ini. 

Untuk menanamkan pemahaman konsep siswa 

tentang pemanasan global secara lebih kuat 

digunakan media yang menuntut siswa untuk 

melakukan pengamatan terhadap kondisi alam 

yang berkaitan dengan gejala pemanasan 

global. Salah satu media yang dapat digunakan 

adalah fotonovela. 
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Fotonovela merupakan media yang 

menyerupai cerita bergambar, dengan 

menggunakan foto-foto sebagai pengganti 

gambar ilustrasi. Fotonovela adalah media 

yang menyerupai komik atau cerita 

bergambar, dengan menggunakan foto-foto 

sebagai pengganti gambar ilustrasi (Djohani et 

al. 2007: 70)
 [6]

. Fotonovela digunakan dengan 

teknik penugasan proyek, artinya siswa diberi 

tugas untuk membuat fotonovela yang dapat 

menjelaskan konsep berkaitan dengan 

pemanasan global. Ketika siswa menyusun 

fotonovela, secara otomatis siswa akan 

mengalami proses belajar mulai dari 

mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

menalar, menghubungkan konsep-konsep, dan 

merumuskan kesimpulan.  

Siswa diarahkan untuk memiliki sikap 

peka terhadap kondisi alam atau lingkungan 

sekitar. Kondisi alam saat ini sudah banyak 

terpengaruh oleh pemanasan global. Oleh 

karena itu siswa diarahkan untuk berpikir 

untuk mengembangkan gagasan dan 

menciptakan peralatan teknologi yang ramah 

lingkungan yang dapat mengurangi dampak 

pemanasan global. Dari pembelajaran ini 

diharapkan dapat tumbuh kepekaan siswa 

terhadap kondisi alam dan lingkungan sekitar 

serta menumbuhkan sikap arif terhadap 

lingkungan dan bibit-bibit kreativitas siswa. 

 

Metode Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 

XI IPA 1 SMA Negeri 1 Karanganyar tahun 

pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 36 orang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (Classroom Action Research). Penelitian 

terdiri dari dua siklus dengan masing-masing 

siklus melalui tahapan perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Siklus I dilaksanakan 

dari bulan Mei minggu ke-3 sampai dengan 

minggu ke-4 dan siklus II dilaksanakan dari 

bulan Mei minggu ke-4 sampai Juni minggu 

ke-1 tahun 2016. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dalam mendeskripsikan 

kondisi siswa selama proses pembelajaran. 

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen 

pembelajaran dan instrumen pengambilan 

data. Instrumen pembelajaran terdiri dari 

silabus, RPP, LKS, alat dan bahan yang akan 

digunakan dalam kegiatan percobaan. 

Instrumen pengambilan data terdiri dari soal 

tes pengetahuan, lembar observasi sikap 

ilmiah, dan lembar penilaian produk. 

 Peningkatan prestasi belajar pengetahuan 

diketahui dengan tes kemudian 

membandingkan skor rata-rata hasil tes antar 

siklus. Untuk mengetahui peningkatan sikap 

ilmiah dan keterampilan dilakukan analisis 

terhadap data kualitatif yang berasal dari 

lembar observasi dan penilaian produk. Hasil 

observasi dianalisis menjadi data kuantitatif 

yang berupa skor hasil observasi sikap ilmiah. 

 Penilaian sikap ilmiah dan keterampilan 

dilakukan dengan memberikan skor pada 

setiap indikator sesuai dengan pedoman 

penskoran yang sudah ditetapkan. Skor yang 

diperoleh untuk tiap indikator kemudian 

dijumlahkan dan dihitung persentasenya. 

Peningkatan sikap ilmiah dan keterampilan 

ditentukan dengan membandingkan persentase 

skor yang diperoleh pada siklus I dan siklus II. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Siklus I 

 Hasil penilaian sikap ilmiah 

menggunakan disajikan pada Tabel 1. 
 

Tabel 1 Hasil penilaian sikap ilmiah siklus I 

No Kategori Rentang f % 

1 Sangat Baik > 85% 8 22 

2 Baik 75% - 85% 14 39 

3 Cukup 60% - 74% 5 14 

4 Kurang <60% 9 25 
  

 Capaian skor indikator sikap ilmiah siklus 

I disajikan pada Tabel 2. 
 

Tabel 2 Capaian indikator sikap ilmiah siklus I 

No Indikator Capaian  (%) 

1 Keingintahuan  67,4 
2 Kerja sama 77,8 
3 Ketekunan 68,8 

 

Hasil penilaian produk pada kegiatan 

pembelajaran siklus I disajikan pada Tabel 3. 
 

Tabel 3 Hasil penilaian produk siklus I 

No Kategori f % Rerata 

1 Tuntas 18 50% 
75,5 

2 Tidak Tuntas 18 50% 

 

 Capaian indikator penilaian produk siklus 

I disajiakan pada Tabel 4. 
 

Tabel 4 Capaian indikator penilaian produk siklus I 

No Indikator Capaian  (%) 

1 Kemampuan mengelola 84,0 
2 Relevansi 80,6 
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3 Keaslian 61,8 

 

Nilai rata-rata prestasi belajar pengetahuan 

siklus I sebesar 75,75 dengan nilai tertinggi 93 

dan terendah 52. Persentase jumlah siswa yang 

mencapai batas ketuntasan belajar adalah 67%.  

 

Siklus II 

 Hasil penilaian sikap ilmiah menggunakan 

lembar observasi sikap ilmiah disajikan pada 

Tabel 5. 
 

Tabel 5 Hasil penilaian sikap ilmiah siklus II 

No Kategori Rentang f % 

1 Sangat Baik > 85% 9 25 
2 Baik 75 % - 85% 21 58 
3 Cukup 60% - 74% 3 8 
4 Kurang <60% 3 8 

 

Capaian skor indikator sikap ilmiah siklus II 

disajikan pada Tabel 6. 
 

Tabel 6 Capaian indikator sikap ilmiah siklus II 

No Indikator Capaian  (%) 

1 Keingintahuan  78,5 
2 Kerja sama 84,0 
3 Ketekunan 75,7 

 

Hasil penilaian produk pada kegiatan 

pembelajaran siklus I disajikan pada Tabel 7. 

 

Tabel 7 Ketercapaian penilaian produk siklus II 

No Kategori f % Rerata 

1 Tuntas 31 86 
79,9 

2 Tidak Tuntas 5 14 

 

Capaian setiap indikator penilaian produk 

siklus II disajiakan pada Tabel 8. 
 

Tabel 8 Skor indikator penilaian produk siklus II 

No Indikator Capaian  (%) 

1 Kemampuan mengelola 88,2 
2 Relevansi 89,6 
3 Keaslian 63,2 

 

 Capaian prestasi belajar pengetahuan 

siklus II diperoleh dari tes. Nilai rata-rata 

prestasi belajar kognitif siklus II sebesar 81,64 

dengan nilai tertinggi 100 dan terendah 63. 

Persentase jumlah siswa yang mencapai batas 

ketuntasan belajar adalah 83%.  

 

 

 

 

Pembahasan 

 Pembahasan hasil penelitian tindakan 

kelas ini didasarkan pada hasil tindakan siklus 

I dan siklus II. Model Project Based Learning 

berbasis fotonovela dan teknoramal dilakukan 

dalam dua siklus yaitu siklus I dan siklus II, 

dengan langkah-langkah yaitu start with the 

essential question, design a plan for the 

project , create a schedule, monitor the 

students and the progress of the project, assess 

the outcome ,dan evaluation the experience. 

 Kegiatan pembelajaran dimulai dengan 

sebuah investigasi mendalam terkait topik 

yang akan dipelajari dengan cara mencari 

informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai 

sumber. Pada kegiatan siklus I, motivasi siswa 

untuk mencari informasi baik dari buku, 

internet, dan referensi lainnya masih rendah. 

Sebagian besar siswa lebih tertarik pada hal-

hal yang bersifat teknis tentang pembuatan 

fotonovela tanpa didasari landasan teori dan 

pemahaman terhadap topik yang akan 

dipelajari. Sebagian siswa sekedar 

mengandalkan mengandalkan penjelasan dari 

guru pada saat kegiatan tatap muka dan 

tecnical meeting. Pada siklus II, guru lebih 

menekankan kepada siswa untuk melakukan 

eksplorasi informasi terlebih dahulu tentang 

topik yang akan dipelajari dan tugas proyek 

yang akan dilaksanakan sehingga siswa benar-

benar memahami kerangka berpikir dalam 

kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. 

Pengecekan siswa terhadap penggalian 

informasi juga dilakukan oleh guru pada saat 

proses pembelajaran. Siswa diwajibkan untuk 

melaporkan sumber-sumber informasi yang 

digunakan sebagai referensi dan penggalian 

informasi. 

Pertemuan pertama siklus I, difokuskan 

pada kegiatan pembuatan produk fotonovela 

dan konsultasi masing-masing kelompok 

kepada guru. Kegiatan pembuatan fotonovela 

membutuhkan waktu yang relatif lama, 

sehingga hampir semua kelompok tidak dapat 

menyelesaikan kegiatannya pada saat kegiatan 

pembelajaran di kelas. Oleh karena itu guru 

memberi kesempatan kepada semua kelompok 

untuk  menyelesaikannya di luar jam pelajaran 

dengan waktu dan tempat sesuai kesepakatan 

masing-masing kelompok. 
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Gambar 1 Kegiatan kelompok siklus I 

 

 Salah satu permasalahan yang terjadi 

ketika kegiatan kelompok di lakukan di luar 

jam pelajaran adalah adanya beberapa siswa 

yang tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut 

karena berbagai alasan misalnya jarak rumah 

ke tempat kegiatan, kegiatan bimbingan 

belajar, dan adanya rasa malas dari beberapa 

siswa. 

 Pada kegiatan pembelajaran pertemuan 

pertama siklus II, difokuskan pada pemberian 

materi pengantar dan konsultasi masing-

masing kelompok mengenai teknis pembuatan 

teknologi ramah lingkungan dan alat peraga. 

Pembuatan teknologi ramah lingkungan dan 

alat peraga lebih banyak dilakukan di luar jam 

pelajaran karena membutuhkan waktu yang 

relatif lama. 

 Untuk mengatasi beberapa kendala yang 

terjadi ketika kegiatan kelompok dilaksanakan 

di luar jam pelajaran dan di luar sekolah 

sebagaimana yang terjadi pada siklus I adalah 

kegiatan kelompok siklus II dilaksanakan di 

luar jam pelajaran tetapi masih di dalam 

lingkungan sekolah. Harapannya adalah 

waktunya lebih efisien karena siswa tidak 

membutuhkan waktu untuk melakukan 

perjalanan.   

 

 
Gambar 2 Pembuatan kulkas gentong siklus II 

 

Berdasarkan pantauan guru, cara tersebut 

cukup efektif dilakukan, terbukti hampir 

semua siswa dapat mengikui kegiatan 

kelompok di luar jam pelajaran di lingkungan 

sekolah. 

Kegiatan tahap akhir dari penugasan 

siswa adalah presentasi hasil kerja kelompok. 

Setiap kelompok diberi kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya di depan 

kelas. Secara umum, kegiatan presentasi dan 

diskusi kelas dapat berjalan dengan baik tetapi 

guru masih perlu memberikan banyak arahan 

bagaimana cara melakukan presentasi dan 

diskusi dengan baik. Di samping itu, masih 

banyak siswa yang kurang antusias dalam 

kegiatan diskusi kelas. 

 Kegiatan presentasi kelompok siklus II 

berjalan dengan lebih baik dari pada siklus I. 

Siswa dapat menerapkan cara melakukan 

presentasi dengan baik, ada pembagian tugas 

yang jelas sebagai moderator, juru bicara, dan 

notulis, serta dapat menyampaikan pokok-

pokok materi presentasi dengan baik sesuai 

dengan alokasi waktu yang disediakan. 

 
Gambar 3 Kegiatan presentasi siklus II 

 

 
Gambar 4 Diskusi kelas siklus II 

 

Antusiasme siswa dalam diskusi kelas 

siklus II juga lebih baik dari pada siklus I. Hal 

ini disebabkan karena materi presentai dan 
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diskusi kelas dianggap lebih unik dan menarik 

bagi siswa dari pada siklus I.  

Hasil penilaian sikap ilmiah menunjukkan 

adanya peningkatan capaian rata–rata dari 

siklus I ke siklus II sebesar 8,10% yaitu dari 

71,30% pada siklus I menjadi 39,40% pada 

siklus II. Peningkatan juga terjadi pada jumlah 

siswa yang memperoleh kategori minimal baik 

yaitu dari 61% pada siklus I menjadi 83% 

pada siklus II. 

Capaian indikator sikap ilmiah Siklus I 

dan siklus II disajikan pada Tabel 9. 

 
Tabel 9 Capaian indikator sikap ilmiah siklus I dan 

siklus II 

No Indikator Capaian (%) Peningkatan 

Siklus I Siklus II 

1 Keingintah
uan  

67,4 78,5 11,1 

2 Kerja sama 77,8 84,0 6,2 
3 Ketekunan 68,8 75,7 16,9 

 

 Capaian skor indikator keingintahuan 

siklus I berdasarkan data pada Tabel 9 sebesar 

67,4% termasuk dalam kategori cukup, 

sedangkan pada siklus II sebesar 78,5% 

sehingga mengalami peningkatan sebesar 

11,1%. Pada kegiatan pembelajaran siklus I, 

motivasi siswa untuk mencari informasi baik 

dari buku, internet, dan referensi lainnya 

masih kurang. Sebagian besar siswa lebih 

fokus pada hal-hal yang bersifat teknis tentang 

pembuatan fotonovela tanpa didasari landasan 

teori dan pemahaman terhadap topik yang 

akan dipelajari. Sebagian siswa sekedar 

mengandalkan mengandalkan penjelasan dari 

guru pada saat kegiatan tatap muka dan 

tecnical meeting.  

Kegiatan proyek siklus II adalah 

menciptakan sebuah alat peraga atau teknologi 

ramah lingkungan. Berdasarkan pengamatan, 

siswa lebih tertarik dengan tugas ini dari pada 

pembutan fotonovela. Antusiasme siswa 

terlihat dari motivasi mereka untuk mencari 

informasi lebih banyak dengan bertanya 

kepada guru, membaca buku, internet, karya 

ilmiah di perpustakaan, dan sumber-sumber 

lain. Di samping itu, guru juga menekankan 

kepada siswa untuk melakukan eksplorasi 

informasi terlebih dahulu tentang topik yang 

akan dipelajari dan tugas proyek yang akan 

dilaksanakan sehingga siswa benar-benar 

memahami kerangka berpikir dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukannya. Kerjasama 

dan ketekunan siswa dalam melakukan kerja 

kelompok juga berkembang dengan baik. 

Hampir semua siswa terlibat dalam kegiatan 

kelompok. 

Capaian skor kerja sama juga mengalami 

peningkatan dari siklus I sebesar 77,8% 

menjadi 84% pada siklus II. Pada siklus I, 

secara umum kerja sama siswa sudah cukup 

baik. Tetapi masih ada beberapa siswa yang 

kurang terlibat dalam aktivitas kelompok. 

Mereka cenderung mengandalkan kerja dari 

teman satu kelompoknya. Penyebab masih ada 

beberapa siswa yang kurang terlibat dalam 

kerja kelompok adalah kurang jelasnya 

pembagian kerja kelompok. Penyebab lain 

adalah tugas pembuatan fotonovela pada siklus 

I dianggap oleh siswa dapat diselesaikan oleh 

sebagian anggota kelompok saja. 

Kurang terlibatnya siswa dalam kegiatan 

kelompok merupakan sebuah kendala dalam 

kegiatan pembelajaran terutama dalam 

pembentukan pengetahuan siswa. Hasil belajar 

diperoleh dari sharing antara teman, antar 

kelompok, dan antara yang tahu ke yang 

belum tahu di kelas. Dengan kata lain, 

pengetahuan dikonstruksi dari proses 

kolaboratif dengan orang lain. Pengetahuan 

siswa tidak akan terbentuk secara optimal jika 

kerja sama dan kolaborasi tidak berjalan. 

Menurut Arends (2008)
 [7] 

 kolaborasi atau 

kerja sama pada kelompok-kelompok belajar 

dapat mendorong penyelidikan dan dialog 

bersama dan mengembangkan keterampilan 

berpikir dan keterampilan sosial. Keterampilan 

sosial memacu pertukaran ide-ide baru dan 

memperkaya perkembangan intelektual. Hal 

tersebut senada dengan teori Vigotsky 

(Rusman, 2010)
 [8] 

 yang menyatakan bahwa 

interaksi sosial dengan teman lain memacu 

terbentuknya ide-ide baru dan memperkaya 

perkembangan intelektual siswa. 

Nilai prestasi belajar aspek pengetahuan 

siklus I dan siklus II diperoleh dari hasil tes 

pengetahuan. Perbandingan hasil tes 

pengetahuan siklus I dan siklus II disajikan 

pada Tabel 10.  
 

Tabel 4.10 Nilai pengetahuan siklus I dan siklus II 

Siklus Rata-Rata Tuntas Tidak Tuntas 

I 75,75 67% 33% 
II 84,61 83% 17% 

 

Berdasarkan pada Tabel 10 dapat dinyatakan 

bahwa prestasi belajar pengetahuan siswa 

siklus I belum mencapai indikator kinerja yang 

ditetapkan sedangkan pada siklus II, prestasi 
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belajar pengetahuan sudah mencapai indikator 

kinerja yang ditetapkan. 

Persentase siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar siklus I belum mencapai 

indikator kinerja yang ditetapkan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pemahaman konsep pada 

materi pemanasan global masih rendah. 

Rendahnya pemahaman konsep fisika siswa 

disebabkan karena keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran siklus I masih relatif 

rendah. Pengetahuan siswa berkembang jika 

siswa terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, dan sebaliknaya pengetahuan 

siswa tidak berkembang secara optimal jika 

siswa tidak aktif dalam pembelajaran. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Vigotsky 

(dalam Budiningsih, 2005)
[9] 

yang menyatakan 

bahwa perkembangan kognitif seseorang 

ditentukan oleh individu sendiri secara aktif 

dan lingkungan sosial yang aktif pula. Faktor 

lingkungan dalam hal ini adalah skenario 

pembelajaran yang sudah dirancang untuk 

mengaktifkan siswa. Handayani (2010)
[10] 

menyimpulkan bahwa faktor keingintahuan 

siswa muncul, menyebabkan terjadinya 

negosiasi kognitif antara siswa untuk 

memperbanyak pengetahuan yang mereka 

peroleh. Dengan kata lain, prestasi belajar 

pengetahuan berbanding lurus dengan 

keingintahuan siswa. 

 Prestasi belajar keterampilan diperoleh 

dari hasil penilaian produk fotonovela untuk 

siklus I dan teknoramal untuk siklus II. Hasil 

penilaian produk siklus I menunjukkan nilai 

rata-rata 75,5 sedangkan pada siklus II 

mengalami peningkatan menjadi 79,9. Capaian 

indikator penilaian produk siklus I dan siklus 

II disajikan pada Tabel 11. 
 

Tabel 11 Capaian indikator penilaian produk siklus 

I dan siklus II 

No Indikator Capaian (%) 

Siklus I Siklus II 

1 Kemampuan 
mengelola 

84,0 88,2 

2 Relevansi 81,6 89,6 
3 Keaslian 61,8 63,2 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.11, capaian 

indikator kemampuan mengelola sebesar 

84,0% pada siklus I. Secara umum, 

kemampuan mengelola masing-masing 

kelompok sudah cukup baik. Hampir semua 

kelompok sudah dapat memilih topik sesuai 

dengan materi yang dipelajari. Dalam 

pembuatan fotonovela, siswa membutuhkan 

data dan informasi dari berbagai sumber. 

Setiap kelompok sudah mencari data dari 

informasi dari berbagai sumber terutama dari 

buku dan internet meskipun belum maksimal. 

Namun demikian, masih sedikit siswa yang 

mencari dan mendapatkan data dari 

dokumentasi langsung. Padahal, data dari 

dokumentasi langsung merupakan data yang 

paling kontekstual karena menunjukkan 

kondisi alam saat ini. Pada aspek ketepatan 

waktu dalam bekerja, sebagian besar 

kelompok dapat mengerjakan tahapan-tahapan 

kerja kelompok sesuai dengan jadwal yang 

sudah disepakati. Namun demikian ada 

beberapa kelompok yang mengalami kendala 

pengumpulan laporan dan produk. Hal tersebut 

disebabkan karena terdapat beberapa siswa 

yang kurang aktif terlibat dalam kegiatan 

kelompok.  

 Capaian indikator relevansi siklus I sudah 

cukup baik. Substansi foto-foto dan data data 

lainnya yang dimasukkan ke dalam fotonovela 

sebagian besar sudah sesuai dengan materi 

yang dipelajari. Kekurangan pada indikator ini 

adalah bahwa ada beberapa fotonovela yang 

kurang menunjukkan alur cerita secara 

lengkap proses terjadinya pemanasan global. 

Beberapa karya hanya berisi kumpulan foto-

foto yang disertai sedikit deskripsi dari foto-

foto tersebut.  Hal tersebut disebabkan 

karena kurangnya siswa dalam menggali data-

data dan informasi dari berbagai sumber 

referensi.  

Capaian indikator keaslian pada penilaian 

produk siklus I sebesar 61,8% masih tergolong 

rendah. Sebagian besar siswa menggunakan 

berbagai sumber data terutama foto dari 

sumber yang sudah ada sebelumnya. Foto-foto 

kebanyakan diambil dari internet dan buku-

buku kemudian dimodifikasi sesuai dengan 

kreativitas siswa. Hampir tidak ada siswa yang 

menggunakan foto yang diambil secara 

langsung. Padahal, banyak sekali kondisi alam 

yang dapat didokumentasikan dan dijadikan 

data dalam pembuatan fotonovela.  

Capaian indikator penilaian produk siklus 

II mengalami peningkatan dari siklus I. 

Indikator kemampuan mengelola meningkat 

dari 84,0% menjadi 88,2%. Hal ini 

menunjukkan adanya perbaikan proses dalam 

kegiatan pembelajaran. Indikator kemampuan 

mengelola mengalami peningkatan dari 84,0% 

menjadi 88,2%. Setiap kelompok sudah dapat 

memilih topik dari rencana produk teknoramal 
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yang akan dibuat. Setiap kelompok juga sudah 

menggunakan berbagai sumber dari 

buku,internet, bahkan ada beberapa kelompok 

yang melakukan wawancara. Hampir semua 

kelompok sudah melakukan agenda kegiatan 

kelompok sesuai dengan jadwal yang telah 

disusun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Pearce (2006)
[11] 

menunjukkan bahwa  siswa 

memiliki sikap positif yang mengarahkan diri 

sendiri dalam menyelesaikan tugas. Siswa 

mendapatkan pemahaman yang mendalam 

tentang pemecahan masalah. 

Indikator relevansi siklus II mengalami 

peningkatan dari 81,6% pada siklus I menjadi 

89,6% pada siklus II. Rencana produk yang 

akan dibuat oleh masing-masing kelompok 

sudah sesuai dengan materi yang dipelajari. 

Pada saat konsultasi tentang gagasan awal 

pembuatan teknoramal, setiap kelompok dapat 

menjelaskan tentang teknoramal yang akan 

dibuat hubungannya dengan materi yang 

sedang dipelajari. Penilaian pada indikator 

relevansi juga dilakukan pada saat setiap 

kelompok melakukan presentasi. Pada saat 

presentasi dapat diketahui sejauh mana setiap 

kelompok menjelaskan relevansi teknoramal 

yang diciptakan dengan materi yang dipelajari. 

Penilaian indikator keaslian pada penilaian 

produk siklus II hanya mengalami sedikit 

peningkatan dari 61,8% menjadi 63,2%. 

Semua kelompok memang masih kesulitan 

untuk menciptakan produk yang benar-benar 

baru dan asli ide sendiri. Dari hasil penilaian 

produk teknoramal, tidak ada satupun yang 

merupakan hasil gagasan sendiri dan belum 

ada sebelumnya. Ada kelompok yang dapat 

memunculkan gagasan sendiri meskipun sudah 

ada sebelumnya kemudian dimodifikasi. 

Sebagian  besar kelompok memodifikasi 

produk teknoramal yang sudah ada 

sebelumnya. 

 Penekanan dari pembuatan teknologi 

ramah lingkungan bagi siswa adalah untuk 

menumbuhkan bibit-bibit kreativitas dan 

sebagai upaya untuk menanamkan kesadaran 

terhadap kondisi alam yang sudah mengalami 

pemanasan global. Harapannya kelak di 

kemudian hari siswa akan dapat 

mengembangkan kreativitasnya pada konteks 

yang lebih luas.  

 

 

 

 

 

Simpulan dan Saran 

Model Project Based Learning berbasis 

Fotonovela dan Teknoramal pada materi 

Pemanasan Global dapat dengan tahapan-

tahapan yaitu start with the essential 

question, design a plan for the project, 

create a schedule, monitor the students 

and the progress of the project, assess the 

outcome, dan evaluation the experience. 

Penerapan model Project Based Learning 

berbasis Fotonovela dan Teknoramal dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 

XI IPA 1 tahun pelajaran 2015/2016. 

Persentase ketuntasan belajar aspek 

pengetahuan mengalami peningkatan dari 

67% (siklus I) menjadi 83% (siklus II) 

dengan nilai rata-rata mengalami 

peningkatan dari 75,75 (siklus I) menjadi 

81,64 (siklus II). Persentase ketuntasan 

belajar aspek sikap ilmiah mengalami 

peningkatan dari 61% (siklus I) menjadi 

83% (siklus II) dengan skor rata-rata 

meningkat dari 75,5% (siklus I) menjadi 

79,4% (siklus II). Persentase ketuntasan 

belajar aspek keterampilan mengalami 

peningkatan dari 50% (siklus I) menjadi 

86% (siklus II) dengan skor rata-rata 

meningkat dari 75,5% (siklus I) menjadi 

79,9% (siklus II). Guru mata pelajaran 

khususnya fisika hendaknya menerapkan 

model Project Based Learning dalam 

pembelajaran fisika karena telah terbukti 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Bagi praktisi di bidang pendidikan, 

peneliti berharap adanya penelitian 

lanjutan mengenai penerapan model 

Project Based Learning dengan strategi, 

teknik, dan metode yang lebih bervariasi 

pada materi-materi fisika yang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dwi Ristanto 
 

Seminar Research Grants 2016 
Pembelajaran IPA Berbasis Inkuiri yang Mendukung Keterampilan Abad 21 
SEAMEO Regional Centre for QITEP in Science  77 
14-15 November 2016 

Ucapan Terima Kasih 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada  

Seameo QITEP in Science yang telah 

memberikan dukungan finansial bagi 

pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima 

kasih juga disampaikan kepada Kepala SMA 

Negeri 1 Karanganyar, bapak ibu guru yang 

telah membantu pelaksanaan penelitian, siswa 

kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Karanganyar 

tahun pelajaran 2015/2016 yang berpartisipasi 

dalam penelitian, dan semua pihak yang tidak 

dapat disebutkan satu per satu. 

 

Daftar Pustaka 

 

[1]  Dahar, Ratna Wilis.  1989 . “Teori-Teori 

Belajar”. Jakarta. Erlangga. 

[2] Costa.L, Arthur.  1985 . “Developing 

minds”. Virginia: ASCD. 

[3] Fisher A, Scriven  .  1997 . “Critical 

Thinking”: Its Definition and 

Assessment. Point Reyes (CA): 

Edgepress. 

[4]  Santrock, Jhon W.  2007 .” 

Perkembangan Anak”. Jakarta: Erlangga 

[5] Guo, S. & Yang, Y. 2012. Project-

Based learning: an affective approach 

to link teacher professional 

development and students learning. 

Journal of Technology Development 

and Exchange,5(2), 41-56. Tersedia di 

http://166.111.9.196/evaluate/commo

n/downloadFile.jsp?id=2153 
[6] Djohani, R., D. J. Widyanto, R. Irfani. 

2007.“Panduan untuk fasilitator 

infomobilisasi, mengembangkan media 

komunikasi berbasis masyarakat”. 

Jakarta: Tim partnership fore e-prosperity 

the poor (Pe-PP) Bappenas_UNDP. 

[7] Arends I Richard.  2008 . “Learning to 

Teach. Belajar untuk  engajar”. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

[8]  Rusman. 2010. “Seri  anajemen Sekolah 

Bermutu Model- odel Pembelajaran”. 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 

[9] Budiningsih, AC. (2005). Belajar dan 

Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 

[10] Handayani, H. 2010. Pembelajaran 

Biologi Menggunakan Metode Proyek 

Dengan Lab Real dan Audiovisual 

Ditinjau Dari Kengintahuan Siswa dan 

Keamampuan Kerjasama. Tesis. 

Pascasarjana UNS. Tidak diterbitkan. 

[11] Pearce, J. M. 2006. The Use Self-

Directed Learning to Promote Active 

Citizenship in STS Classes. Buletin of 

Science,Tecnology & Society. 

Pennsyluania: Sage Publication.

  

  

http://166.111.9.196/evaluate/common/downloadFile.jsp?id=2153
http://166.111.9.196/evaluate/common/downloadFile.jsp?id=2153


Boedi Santosa 
 

Seminar Research Grants 2016 
Pembelajaran IPA Berbasis Inkuiri yang Mendukung Keterampilan Abad 21 

78                                                                                                     SEAMEO Regional Centre for QITEP in Science  
14-15 November 2016 

PENERAPAN INQUIRY LEARNING DENGAN MERAMAR 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  IPA  SISWA KELAS 5  

MI NURUL HUDA KOTA KEDIRI   
 

Boedi Santosa 
S.Pd.I MI Nurul Huda Kota Kediri 

E-mail: boedis2@gmail.com 

 

ABSTRACT 
 

Science class at primary school/MI seems boring for students because they must memorise the various theories. 

Learning becomes passive and meaningless, as the result, students’ learning outcomes are low. Therefore, 

teachers are required to be creative and innovative in designing learning material. Electrical circuit materials 

requires a significant media that is able to be understood and applied by the students. The use of electric circuit 

working model combined with MERAMAR (Media of Mockup House’s Eclectrical Circuit) is relevant to the 

material because the combination of these media could explain the electrical circuit material. The 

implementation of Inquiry Learning is suitable since it could create the curiousity of the students as well as 

motivate them to search, find and understand series, parallel and mixed circuits. This joint activities employing 

house mockup was exciting for the students; learning process became more meaningful. The simple media-

based Classroom Action Researchwas conducted by using descriptive qualitative descriptive models with two 

cycles. To analyse the data, this study used motivation questionnaire which score reached 87.5, students 

involvement in classroom questionnaire which score reached 76,3, and test which score reached 82.8 with 

minimal completeness criteria of 70. It was expected that through this stiudy, the use of electric circuit working 

model combined with MERAMAR (Media of Mockup House’s Eclectrical Circuit) could improve students’ 

motivation and the results of learning towards science subjects. 

 

Keywords: Electric Circuit, MERAMAR, working model 

 

ABSTRAK  

 
Pelajaran  IPA  di SD/MI terkesan membosankan bagi siswa, karena siswa harus menghafalkan berbagai teori, 

pembelajaran pun menjadi pasif dan tidak bermakna, sehingga hasil belajar siswa menjadi rendah. Untuk itu, 

guru dituntut kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran. Materi Rangkaian Listrik membutuhkan 

media yang bermakna yaitu media  yang mampu dipahami dan diaplikasikan sendiri oleh siswa. Penggunaan 

KIT IPA Rangkaian Listrik dipadu MERAMAR (Media Rangkaian Listrik Maket Rumah) adalah media yang 

sangat dan relevan untuk materi ini karena perpaduan media ini mampu menjabarkan materi Rangkaian Listrik 

tersebut. Penerapan Inquiry Learning adalah model pembelajaran yang tepat karena dapat menciptakan rasa 

ingin tahu dan memotivasi siswa untuk mencari dan menemukan serta memahami rangkaian seri, paralel dan 

campuran,  kegiatan bersama dengan bantuan maket rumah ini sangat menyenangkan bagi siswa sehingga 

pembelajaran lebih bermakna dan tidak verbalistik. Penelitian Tindakan Kelas berbasis media berbahan 

sederhana ini menggunakan model deskriptif kualitatif dengan dua siklus. Untuk menganalisis data yang 

diperoleh dengan menggunakan angket motivasi 87,5 , angket keaktifan76,3 dan tes  82,8 dengan KKM 70  dan 

harapan dari penelitian ini, penggunaan KIT IPA Rangkaian Listrik  dipadu MERAMAR ( Media Rangkaian 

Listrik Maket Rumah ) berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa terhadap Mata pelajaran IPA.   

 

Kata Kunci: Rangkaian Listrik, MERAMAR, KIT IPA 

 

Pendahuluan 

IPA sebagai suatu penopang pembelajaran 

memiliki permasalahan tersendiri yang ikut 

andil menjadi sebuah problematika wajah 

pendidikan tanah air.  

Selain itu pembelajaran IPA bermakna jika 

penyampaian materi dengan contoh yang 

terdekat dengan anak sehingga akan lebih 

mudah memahami dan dirasakan lebih 

bernilai, maksudnya lebih bisa berguna bukan 

hanya sekedar teori dan menyenangkan. 

Permasalahan lain yang timbul yaitu tidak 

adanya media pembelajaran yang memadai 

untuk menjelaskan suatu konsep diluar 

praktikum dan observasi. Hal ini akan 

mempersulit anak dalam memahami konsep 

sehingga tak jarang anak memahami diluar 

konsep yang sebetulnya jadi guru harus kreatif 

dan inovatif. Dalam pembelajaran materi 

mailto:boedis2@gmail.com
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Rangkaian Listrik di kelas 5 MI Nurul Huda 

Kota kediri belum berhasil sepenuhnya 

dikarenakan siswa masih sulit memahami 

teori, sifat dan jenis rangkaian listrik dengan 

menggunakan KIT IPA yang ada dibuktikan 

dengan motivasi dan hasil belajar siswa 

sebagian besar masih di bawah KKM  yaitu 

70. 

Belum terpenuhi KKM tersebut adalah 

kurang termotivasinya siswa dalam belajar 

pada pelajaran IPA yaitu : Belum efektifnya 

media KIT IPA yang dimilki sekolah terhadap 

pemahaman siswa pada materi Rangkaian 

Listrik terbukti siswa masih belum memahami 

konsep dari Rangkaian listrik seri, pararel dan 

campuran . KIT IPA yang digunakam hanya 

kabel, lampu, saklar dan battery yang 

mendukung konsep awal rangkaian listrik seri 

dan paaralel. Namun ketika dihadapkan pada 

soal gambar rangkaian campuran yaitu seri 

dan pararel siswa kesulitan menjawab dengan 

benar sehingga diperlukan media pendukung 

yang bisa lebih menjelaskan  konsep materi 

tersebut. Adanya siswa cenderung gaduh saat 

menunggu giliran menggunakan media, 

berdasarkan latar belakang tersebut diatas 

maka penulis merumuskan masalah : 

“Bagaimana Penerapan Inkuiri Learning 

dengan menggunakan MERAMAR (Media 

Rangkaian Listrik Maket Rumah) dari Barang 

Bekas dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

IPA Kelas 5 MI Nurul Huda Kota Kediri ? 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

1)Tercapainya  penguasaan konsep materi “ 

Rangkaian Listrik”  pada siswa lebih baik dan 

terpenuhi KKM Pelajaran IPA. 2) 

Mengembangkan sikap alamiah pada siswa 

lebih baik dan  mengembangkan persepsi 

terhadap keterampilan, proses pada siswa yang 

lebih baik.  

3) Penggunaan barang bekas yang dimiliki 

siswa menjadi media yang murah dan juga 

berfungsi memudahkan siswa memahami 

konsep “ Rangkaian Listrik “ serta untuk 

menanamkan  penghematan listrik dengan 

mematikan lampu yang sudah tidak 

digunakan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Sejak manusia lahir ke dunia, manusia 

memiliki dorongan untuk menemukan sendiri 

pengetahuannya. Rasa ingin tahu tentang alam 

sekitar di sekelilingnya merupakan kodrat 

manusia sejak ia lahir ke dunia. Sejak kecil 

manusia memiliki keinginan untuk mengenal 

segala sesuatu melalui indera penglihatan, 

pendengaran, pengecapan dan indera-indera 

lainnya. Hingga dewasa keingintahuan 

manusia secara terus menerus berkembang 

dengan menggunakan otak dan pikirannya. 

Pengetahuan yang dimiliki manusia akan 

bermakna (meaningfull) manakala didasari 

oleh keingintahuan itu. Didasari hal inilah 

suatu strategi pembelajaran yang dikenal 

dengan inkuiri dikembangkan. 

Inkuiri berasal dari kata to inquire yang 

berarti ikut serta, atau terlibat, dalam 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari 

informasi, dan melakukan penyelidikan. Ia 

menambahkan bahwa pembelajaran inkuiri ini 

bertujuan untuk memberikan cara bagi siswa 

untuk membangun kecakapan-kecakapan 

intelektual (kecakapan berpikir) terkait dengan 

proses-proses berpikir reflektif. Jika berpikir 

menjadi tujuan utama dari pendidikan, maka 

harus ditemukan cara-cara untuk membantu 

individu untuk membangun kemampuan itu. 

Adapun beberapa pengertian mengenai 

Metode Pembelajaran Inkuiri menurut paha 

ahli sebagai berikut: 

1.      Phillips  (dalam Arnyana, 2007:39) 

mengemukakan “inkuiri merupakan 

pendekatan pembelajaran yang dapat 

diterapkan pada semua jenjang pendidikan. 

Pembelajaran dengan pendekatan ini sangat 

terintegrasi meliputi penerapan proses sains 

yang menerapkan proses berpikir logis dan 

berpikir kritis”. 

2.      Sanjaya (2008:196) berpendapat 

bahwa “strategi pembelajaran inkuiri adalah 

rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses berpikir secara kritis 

dan analitis untuk mencari dan menemukan 

sendiri jawaban dari suatu masalah yang 

dipertanyakan”. 

3.      Syaiful Sagala (2011:196), Metode 

inkuiri merupakan metode pembelajaran yang 

berupaya menanamkan dasar-dasar berfikir 

ilmiah pada diri siswa yang berperan sebagai 

subjek belajar, sehingga dalam proses 

pembelajaran ini siswa lebih banyak belajar 

sendiri, mengembangkan kreativitas dalam 

memecahkan masalah. 

4.      Aziz (Ahmad, 2011), Metode inkuiri 

adalah metode yang menempatkan dan 

menuntut guru untuk membantu siswa 

menemukan sendiri data, fakta dan informasi 

tersebut dari berbagai sumber agar dengan 

kegiatan itu dapat memberikan pengalaman 

kepada siswa. Pengalaman ini akan berguna 
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dalam menghadapi dan memecahkan  

masalah-masalah dalam kehidupannya. 

5.      Winataputra (1992) menambahkan 

pengertian pembelajaran berbasis inkuiri 

adalah metode yang dapat mengembangkan 

pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

sains sebagai para saintis mempelajari dunia 

alamiah. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa metode 

pembelajaran inkuiri adalah  suatu metode 

pembelajaran yang menekankan siswa dalam 

memperoleh informasi dengan cara  proses 

berpikir logis dan analitis untuk memecahkan 

suatu masalah. 

Selanjutnya Sanjaya (2008;196) 

menyatakan bahwa  ada beberapa hal yang 

menjadi ciri utama strategi pembelajaran 

inkuiri. Pertama, strategi inkuiri menekankan 

kepada aktifitas siswa secara maksimal untuk 

mencari dan menemukan, artinya pendekatan 

inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek 

belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa 

tidak hanya berperan sebagai penerima 

pelajaran melalui penjelasan guru secara 

verbal, tetapi mereka berperan untuk 

menemukan sendiri inti dari materi pelajaran 

itu sendiri. Kedua, seluruh aktivitas yang 

dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan 

menemukan sendiri dari sesuatu yang 

dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat 

menumbuhkan sikap percaya diri (self belief). 

Artinya dalam pendekatan inkuiri 

menempatkan guru bukan sebagai sumber 

belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan 

motivator belajar siswa. Aktvitas pembelajaran 

biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab 

antara guru dan siswa, sehingga kemampuan 

guru dalam menggunakan teknik bertanya 

merupakan syarat utama dalam melakukan 

inkuiri. Ketiga, tujuan dari penggunaan 

strategi pembelajaran inkuiri adalah 

mengembangkan kemampuan intelektual 

sebagai bagian dari proses mental, akibatnya 

dalam pembelajaran inkuiri siswa tidak hanya 

dituntut agar menguasai pelajaran, akan tetapi 

bagaimana mereka dapat menggunakan 

potensi yang dimilikinya. 

Sanjaya (2008:202) menyatakan bahwa 

pembelajaran inkuiri mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Orientasi 

Pada tahap ini guru melakukan langkah 

untuk membina suasana atau iklim 

pembelajaran yang kondusif. Hal yang 

dilakukan dalam tahap orientasi ini adalah: 

a. Menjelaskan topik, tujuan, dan hasil 

belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh 

siswa 

b. Menjelaskan pokok-pokok kegiatan 

yang harus dilakukan oleh siswa untuk 

mencapai tujuan. Pada tahap ini dijelaskan 

langkah-langkah inkuiri serta tujuan setiap 

langkah, mulai dari langkah merumuskan 

masalah sampai dengan tahap kesimpulan. 

c. Menjelaskan pentingnya topik dan 

kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dalam 

rangka memberikan motivasi belajar siswa. 

2. Merumuskan masalah 

Merumuskan masalah merupakan langkah 

membawa siswa pada suatu persoalan yang 

mengandung teka-teki. Persoalan yang 

disajikan adalah persoalan yang menantang 

siswa untuk memecahkan teka-teki itu. Teka-

teki dalam rumusan masalah tentu ada 

jawabannya, dan siswa didorong untuk 

mencari jawaban yang tepat. Proses mencari 

jawaban itulah yang sangat penting dalam 

pembelajaran inkuiri, oleh karena itu melalui 

proses tersebut siswa akan memperoleh 

pengalaman yang sangat berharga sebagai 

upaya mengembangkan mental melalui proses 

berpikir. 

3.  Merumuskan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari 

suatu permasalahan yang dikaji. Sebagai 

jawaban sementara, hipotesis perlu diuji 

kebenarannya. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan guru untuk mengembangkan 

kemampuan menebak (berhipotesis) pada 

setiap anak adalah dengan mengajukan 

berbagai pertanyaan yang dapat mendorong 

siswa untuk dapat merumuskan jawaban 

sementara atau dapat merumuskan berbagai 

perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu 

permasalahan yang dikaji. 

4. Mengumpulkan data 

Mengumpulkan data adalah aktifitas 

menjaring informasi yang dibutuhkan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan. Dalam 

pembelajaran inkuiri, mengumpulkan data 

merupakan proses mental yang sangat penting 

dalam pengembangan intelektual. Proses 

pemgumpulan data bukan hanya memerlukan 

motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi 

juga membutuhkan ketekunan dan 

kemampuan menggunakan potensi 

berpikirnya. 

5. Menguji hipotesis 
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Menguji hipotesis adalah menentukan 

jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan 

data atau informasi yang diperoleh 

berdasarkan pengumpulan data. Menguji 

hipotesis juga berarti mengembangkan 

kemampuan berpikir rasional. Artinya, 

kebenaran jawaban yang diberikan bukan 

hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi 

harus didukung oleh data yang ditemukan dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

6. Merumuskan kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan adalah proses 

mendeskripsikan temuan yang diperoleh 

berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk 

mencapai kesimpulan yang akurat sebaiknya 

guru mampu menunjukkan pada siswa data 

mana yang relevan. 

Alasan rasional penggunaan pembelajaran 

dengan pendekatan inkuiri adalah bahwa siswa 

akan mendapatkan pemahaman yang lebih 

baik mengenai IPA  dan akan lebih tertarik 

terhadap IPA  jika mereka dilibatkan secara 

aktif dalam “melakukan” penyelidikan. 

Investigasi yang dilakukan oleh siswa 

merupakan tulang punggung pembelajaran 

dengan pendekatan inkuiri. Investigasi ini 

difokuskan untuk memahami konsep-konsep 

IPA  dan meningkatkan keterampilan proses 

berpikir ilmiah siswa. Sehingga diyakini 

bahwa pemahaman konsep merupakan hasil 

dari proses berpikir ilmiah tersebut. 

Pembelajaran dengan pendekatan  inkuiri 

yang mensyaratkan keterlibatan aktif siswa 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi 

belajar dan sikap anak terhadap pelajaran IPA, 

khususnya kemampuan pemahaman dan 

komunikasi siswa. Pembelajaran dengan 

pendekatan inkuiri merupakan pendekatan  

pembelajaran yang berupaya menanamkan 

dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa, 

sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa 

lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan 

kreativitas dalam memecahkan masalah. Siswa 

benar-benar ditempatkan sebagai subjek yang 

belajar, peranan guru dalam pembelajaran 

dengan pendekatan inkuiri adalah sebagai 

pembimbing dan fasilitator. Tugas guru adalah 

memilih masalah yang perlu disampaikan 

kepada kelas untuk dipecahkan. Namun 

dimungkinkan juga bahwa masalah yang akan 

dipecahkan dipilih oleh siswa. Tugas guru 

selanjutnya adalah menyediakan sumber 

belajar bagi siswa dalam rangka memecahkan 

masalah. Bimbingan dan pengawasan guru 

masih diperlukan, tetapi intervensi terhadap 

kegiatan siswa dalam pemecahan masalah 

harus dikurangi. 

Dalam mengembangkan sikap inkuiri di 

kelas, guru mempunyai peranan sebagai 

konselor, konsultan dan teman yang kritis. 

Guru harus dapat membimbing dan 

merefleksikan pengalaman kelompok melalui 

tiga tahap: (1) Tahap problem solving atau 

tugas; (2) Tahap pengelolaan kelompok; (3) 

Tahap pemahaman secara individual, dan pada 

saat yang sama guru sebagai instruktur harus 

dapat memberikan kemudahan bagi kerja 

kelompok, melakukan intervensi dalam 

kelompok dan mengelola kegiatan pengajaran. 

Pendekatan inkuiri terbagi menjadi tiga 

jenis berdasarkan besarnya intervensi guru 

terhadap siswa atau besarnya bimbingan yang 

diberikan oleh guru kepada siswanya. Ketiga 

jenis pendekatan inkuiri tersebut adalah: 

1. Discovery Inkuiri merupakan inkuiri 

dasar yang  biasa digunakan pada 

pendidikan dasar atau pengenalan 

model pembelajaran inkuiri 

2. Inkuiri Terbimbing (guided inquiry 

approach) Pendekatan inkuiri 

terbimbing yaitu pendekatan inkuiri 

dimana guru membimbing siswa 

melakukan kegiatan dengan memberi 

pertanyaan awal dan mengarahkan 

pada suatu diskusi 

 

3. Inkuiri Bebas (free inquiry approach). 

Pada umumnya pendekatan ini 

digunakan bagi siswa yang telah 

berpengalaman belajar dengan 

pendekatan inkuiri. Karena dalam 

pendekatan inkuiri bebas ini 

menempatkan siswa seolah-olah 

bekerja seperti seorang ilmuwan. 

Siswa diberi kebebasan menentukan 

permasalahan untuk diselidiki, 

menemukan dan menyelesaikan 

masalah secara mandiri, merancang 

prosedur atau langkah-langkah yang 

diperlukan. 

Berdasarkan pengertian dan uraian dari 

ketiga jenis pembelajaran dengan pendekatan 

inkuiri, penulis memilih Pendekatan Inkuiri 

Discovery yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. Pemilihan ini penulis lakukan 

dengan pertimbangan bahwa penelitian yang 

akan dilakukan terhadap siswa kelas 4 SD/MI 

dimana tingkat perkembangan kognitif siswa 

masih pada tahap peralihan dari operasi 

konkrit ke operasi formal, dan siswa masih 
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belum berpengalaman belajar dengan 

pendekatan inkuiri serta karena siswa masih 

dalam taraf belajar proses ilmiah, sehingga 

penulis beranggapan pendekatan inkuiri 

Discovery lebih cocok untuk diterapkan. 

Selain itu, penulis berpendapat bahwa 

pendekatan inkuiri bebas kurang sesuai 

diterapkan dalam IPA , karena dalam proses 

pembelajaran IPA  topik yang diajarkan sudah 

ditetapkan dalam silabus kurikulum IPA  , 

sehingga siswa tidak perlu mencari atau 

menetapkan sendiri permasalahan yang akan 

dipelajari. 

Pemanfaatan barang bekas dan peralatan 

sederhana sebagai media bukanlah hal yang 

baru dalam dunia pendidikan. ( Widiriyanti : 

2015) Sebelum pendidikan modern hadir, para 

guru telah menggunakan berbagai media dan 

alat peraga buatannya sendiri untuk 

menjelaskan materi pelajarannya. Para guru 

zaman dulu mungkin lebih banyak memiliki 

kreativitas karena dipaksa oleh keadaan yang 

masih serba terbatas. Mereka harus bekerja 

keras setiap saat supaya para siswanya bisa 

belajar dan menyerap materi pelajaran 

semaksimal mungkin. 

Namun banyak para guru di kota-kota 

besar yang telah terlena dengan kemajuan 

teknologi yang digunakan dalam dunia 

pendidikan. modern telah memudahkan 

mereka memecahkan berbagai masalah di 

dalam proses belajar mengajar. Ketika dalam 

keadaan tertentu mereka harus jauh dari media 

tersebut mereka menjadi bingung karena 

ketergantungan kepada media modern. Mereka 

telah melupakan media yang dibuat dan 

dikembangkan dari bahan-bahan sederhana di 

sekitar mereka. Media modern juga telah turut 

serta mematikan kreativitas guru dan 

siswanya. Media modern hampir dapat 

dipastikan telah menutup kemungkinan 

mereka untuk mengembangkan media bagi 

kepentingan mereka sendiri. Media modern 

telah menjadikan mereka pasif dan kurang 

kreatif. 

Kegiatan belajar ini akan berusaha 

menggugah para guru bahwa media sederhana 

dari barang bekas dan peralatan sederhana 

tetap dibutuhkan dan dapat berfungsi efektif, 

tidak kalah dengan media modern, dan bisa 

menjadi lebih unggul jika penggunaannya 

tepat dan sesuai.  

Berdasarkan kesadaran tentang pentingnya 

media sederhana yang terbuat dari bahan 

bekas yang terdapat disekitar lingkungan guru 

dan siswa, kita dapat mencatat tiga tujuan 

pembuatan media sederhana yang terkait satu 

dengan lainnya: 

1)Membangun komunikasi berbasis 

pendidikan kreatif. Pencapaian tujuan ini 

melibatkan para siswa sedini mungkin dalam 

pengembangan dan penggunaan media 

sederhana dari barang bekas dan peralatan 

sederhana untuk mengembangkan kemampuan 

berimajinasi, serta mengembangkan 

keterampilannya sesuai dengan usia dan mata 

ajaran yang dipelajarinya. Dengan cara 

demikian guru mencoba memperkenalkan para 

siswa sedini mungkin pada kondisi dan potensi 

lingkungannya. Disamping itu juga kegiatan 

ini bisa memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk melakukan eksplorasi di 

berbagai bidang yang menyangkut 

pengetahuan, minat dan bakat melalui 

pengembangan media sederhana yang 

dibuatnya.. 2) Mengembangkan berbagai 

alternatif media sederhana yang kreatif dan 

berkesinambungan sedemikian rupa sehingga 

mampu membantu anak-anak didik tumbuh 

dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, 

kreatif, mandiri (otonom), dan peduli terhadap 

orang lain dan lingkungan. 3) Mengembangan 

jaringan kerja (network) para guru dan 

pendidik untuk menggalang kerja sama dalam 

upaya mengembangkan berbagai media 

alternatif yang kreatif, sederhana dan murah 

sebagai gerakan guru mandiri yang peduli 

lingkungan sekitar sekolah dan masyarakat. 

Jaringan kerja ini bisa merupakan berbagai 

kegiatan yang melibatkan guru, peserta didik, 

dan berbagai kelompok/institusi profesi lain 

atau masyarakat secara umum. Kegiatan ini 

penting untuk menyebarluskan informasi dan 

pemahaman tentang media sederhana yang 

telah mereka kembangkan, melakukan upaya 

advokasi secara bersama dan penyediakan 

fasilitas bagi masyarakat umum yang ingin 

ikut mengembangkan media sederhana. 

 

Maket Rumah dari Barang Bekas. 

Maket Rumah adalah bentuk rumah beserta 

ruang yang dimiliki rumah tersebut dalam 

bentuk miniatur yang biasa digunakan arsitek, 

pengembang perumahan dalam menjual rumah 

yang dihasilkan. Dalam penelitian maket 

rumah dibuat oleh penulis menggunakan 

barang bekas yaitu styrofoam bekas  yang 

dimiliki oleh penulis dan siswa dengan tujuan 

untuk memberikan pengalaman konkrit dalam 

pembelajaran Rangkaian Listrik. 
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KIT IPA Rangkaian Listrik 

Di sekolah penulis sudah memiliki KIT 

Rangkaian Listrik yang digunakan dalam 

pembelajaran namun dengan menggunakan 

KIT tersebut capaian KKM belum memenuhi 

KKM sehingga di perlukan media lain yang 

mendukung pembelajaran. 

Penggunaan Maket Rumah dan KIT 

Rangkaian Listrik untuk mempermudah 

pemahanaman materi Rangkaian Listrik Kelas 

V. 

Membekali siswa dengan ilmu adalah 

tanggung jawab yang besar , karena pondasi 

pemikiran siswa usia di pendidikan dasar 

merupakan modal besar kehidupan mereka 

kelak. Dengan memberikan pengalaman secara 

nyata di setiap kegiatan  pembelajaran adalah 

salah satu cara untuk meningkatkan motivasi 

dan pemahaman siswa. Penggunaan Maket 

Rumah dan Rangkaian Listrik adalah media 

sederhana yang digabungkan agar siswa 

memperoleh : 

Memberikan pengalaman yang riil kepada 

siswa agar pelajaran menjadi lebih konkrit dan 

tidak verbalistik. Pelajaran lebih efektif, 

maksudnya materi belajar yang diperoleh 

siswa   sendiri melalui Maket Rumah dan 

Rangkaian Listrik Sederhana yang dapat 

dianalogikan Rangkain Listrik dirumah  siswa 

itu sendiri kemungkinan besar akan dapat 

diaplikasikan langsung oleh siswa.  

Maket Rumah digabungkan Rangkaian Listrik 

akan membuka wawasan siswa dari konsep 

Rangkaian Listrik Seri dan Pararel yang ada di 

rumah secara nyata. 

 

Subyek Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di MI Nurul 

Huda Kota Kediri . Subjek penelitian adalah 

siswa kelas 5. Kelas lima berjumlah 16  orang; 

10 orang siswa laki-laki dan 6 orang siswa 

perempuan. Siswa kelas lima berumur rata-

rata antara 10 tahun sampai 12 tahun. Siswa 

kelas lima MI Nurul Huda Kota Kediri 

memiliki kecerdasan menengah dengan nilai 

rata-rata 68  untuk pelajaran IPA. Siswa kelas 

5 kebanyakan berasal dari keluarga 

prasejahtera. Pendidikan orang tua siswa rata –  

rata hanya lulusan SD. 

Penelitian Tindakan Kelas ini akan 

dilaksanakan bulan Agustus – September 

Tahun Pelajaran 2016/2017 selama 2 siklus. 

Setiap siklus terdiri dari empat fase; 

perencanaan, pelaksanaan, observasi , dan 

refleksi. 

Pembuatan Maket Rumah dari Barang Bekas. 

Maket Rumah adalah bentuk rumah beserta 

ruang yang dimiliki rumah tersebut dalam 

bentuk miniatur  yssng biasa digunakan arsitek 

, pengembang perumahan dalam menjual 

rumah yang dihasilkan. Dalam penelitian 

maket rumah dibuat oleh penulis 

menggunakan barang bekas yaitu Maket 

Rumah dari Styrofoam Bekas   yang dimiliki 

oleh penulis dan siswa dengan tujuan untuk 

memberikan pengalaman konkrit dalam 

pembelajaran Rangkaian Listrik. 

1.Bahan yang perlu 

diperlukan  

Styrofoam tebal 1cm/ 

0,5 cm sebanyak 10 

lembar 

Lem UHU/  

Spidol Kayu Papan/ 

Triplek Tebal 

Pohon plastik Kertas 

duplek warna 

Kabel  

Lampu 

Steker 

Saklar 

 

2.Peralatan yang 

diperlukan : 

Cutter 

Gergaji  

Tang 

Gunting 

Kertas Gosok 

Penggaris 

 

 

Di sekolah penulis sudah memiliki KIT 

Rangkaian Listrik yang digunakan dalam 

pembelajaran namun dengan menggunakan 

KIT tersebut capaian KKM belum memenuhi 

KKM sehingga di perlukan media lain yang 

mendukung pembelajaran. 

4.Penggunaan Maket Rumah dan KIT 

Rangkaian Listrik untuk mempermudah 

pemahanaman materi Rangkaian Listrik Kelas 

5. 

Membekali siswa dengan ilmu adalah 

tanggung jawab yang besar , karena pondasi 

pemikiran siswa usia di pendidikan dasar 

merupakan modal besar kehidupan mereka 

kelak. Dengan memberikan pengalaman secara 

nyata di setiap kegiatan  pembelajaran adalah 

salah satu cara untuk meningkatkan motivasi 

dan pemahaman siswa. Penggunaan Maket 

Rumah dan Rangkaian Listrik adalah media 

sederhana yang digabungkan agar siswa 

memperoleh : 

1.Memberikan pengalaman yang riil kepada 

siswa agar pelajaran menjadi lebih konkrit dan 

tidak verbalistik. Pelajaran lebih efektif, 

maksudnya materi belajar yang diperoleh 

siswa   sendiri melalui Maket Rumah dan 

Rangkaian Listrik Sederhana yang dapat 
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dianalogikan Rangkain Listrik dirumah  siswa 

itu sendiri kemungkinan besar akan dapat 

diaplikasikan langsung oleh siswa.  

2.Maket Rumah digabungkan Rangkaian 

Listrik akan membuka wawasan siswa dari 

konsep Rangkaian Listrik Seri dan Pararel 

yang ada di rumah secara nyata. 

b.Menentukan tindakan 

1)Metode mengajar yang digunakan adalah 

Pembelajaran Inkuiri yang bermakna. 

2)Memberikan latihan-latihan 

c.Membuat RPP Tindakan 

Penelitian tindakan kelas ini berlangsung 

selama  siklus. 

RPP tindakan atau perbaikan terlampir. 

d.Membuat lembaran observasi  

Masalah yang diteliti adalah keaktifan siswa 

dalam mata pelajaran IPA. Keaktifan siswa 

dalam mata pelajaran IPA akan dilihat dalam 

hal faktor; (1) perhatian siswa sewaktu guru 

menerangkan materi (2) keberanian dalam 

bertanya sewaktu guru menerangkan pelajaran, 

(3) kehadiran siswa, (4) keberanian siswa 

dalam menjawab pertanyaan guru (5) jawaban 

siswa pada buku tugas(6)siswa mengerjakan 

tugas yang diberikan guru ( 7) ketuntasan 

siswa dalam melakukan tugas dengan waktu 

yang diberikan guru 

Lembaran observasi yang disiapkan dapat 

dilihat pada lampiran 2.  

1.   Membuat jadwal penelitian  

Jadwal penelitian yang akan dilaksanakan 

disesuaikan dengan jadwal pelajaran IPA. 

2.  Membuat matriks penelitian 

D. Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian ini dilaksanakan di MI Nurul Huda 

Kota  Kediri Semester I Tahun 2016/2017 

E.Observasi  

Observasi  dilaksanakan waktu 

penelitian,teknik yang dilakukan adalah 

tekhnik obervasi  terstruktur.Dalam melakukan 

observasi  peneliti menggunakan pedoman 

berupa angket siswa dan lembaran obervasi .    

Observasi  ini dilakukan selama penelitian 

berlangsung agar data yang didapatkan valid. 

F.Refleksi 

Kegiatan penelitian dilaksanakan secara 

sistematis, yaitu penelitian dilakukan tahap 

demi tahap untuk mengetahui tingkat 

kemampuan siswa setelah perbaikan dilakukan 

Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain : 

a. Menganalisa data. 

Untuk data tentang aktivitas siswa dianalis 

dengan cara penilaian setiap siswa diberikan 

penilaian 1 untuk yang memenuhi/sesuai 

dengan indikator sedangkan yang tidak 

memenuhi indikator diberikan skor nol, 

selanjutnya skor masing-masing siswa dicari 

melalui jumlah skor yang didapat siswa dibagi 

dengan jumlah skor maksimal yaitu 20 

dikalikan dengan 100, selanjutnya dikonversi 

kedalan pedoman konversi berikut. 

A =  Sangat baik ( 80 – 100 )B =  Baik ( 70 – 

79 )C =  Cukup ( 60 – 69 ) 

D =  Kurang ( 50 – 59 )E  =  Sangat kurang ( 

50 kebawah )  

Untuk data tentang prestasi belajar siswa 

dianalisis dengan memberikan skor 5 pada 

setiap item soal, sedangkan prestasi masing-

masing siswa di dapat dari jumlah item soal 

benar dikalikan dengan 5, selanjunya baru 

dibandingkan dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) untuk mata pelajaran IPA 

kelas 5 yaitu 70 untuk menentukan apakah 

siswa tersebut sudah tuntas atau belum. 

Indikator keberhasilan kinerja dalam 

penelitian ini dapat ditetapkan sebagai berikut.  

motivasi siswa dikatakan berhasil jika 

kualifikasinya berkatagori baik atau dengan 

nilai paling rendah 70. 

Prestasi belajar siswa dikatakan berhasil jika 

nilai rata-rata yang diperoleh siswa lebih besar 

dari KKM yaitu 70. 

Tanggapan siswa dikatakan positif jika 75% 

siswa setuju dengan penerapan Pembelajaran 

Inkuiri yang bermakna 

b. Menyajikan hasil analisis. 

Setelah dilakukan analisis data, maka peneliti 

menyajikan hasil penelitian dalam bentuk 

laporan  yang dibuat secara sitematis. 

c. Menginterprestasikan hasil analisis. 

Apabila hasil siklus I belum seperti yang 

diharapkan, berdasarkan hasil refleksi peneliti 

mengadakan perbaikan pada siklus  2. 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian desain 

yang termasuk kedalam penelitian kualitatif. 

Penelitian desain ( Paul Suparno:2008) adalah 

penelitian yang menempatkan proses 

perancangan sebagai strategi untuk 

mengembangkan materi. Penelitian desain ini 

terdiri dari tiga fase yaitu desain permulaan 

(preliminary design), eksperimen 

(experiment), dan analisis tinjauan 

(retrospective analysis) (Gravemeijer dan 

cobb, 2006). 

1.  Desain Permulaan (preliminary design) 

Menurut Mulyana (2012), pada fase ini dibuat 

hypothetical learning trajectory (HLT) sebagai 

bentuk antisipasi-antisipasi terhadap hambatan 
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yang mungkin terjadi pada siswa selama 

proses pembelajaran. Menurut Simon (1995), 

ada tiga komponen utama dari learning 

trajectory yaitu tujuan pembelajaran (learning 

goals), kegiatan pembelajaran (learning 

activities) dan hipotesis proses belajar siswa 

(hypothetical learning process). Penentuan 

tujuan pembelajaran sangat berguna dalam 

menentukan strategi pembelajaran. 

Berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran merupakan jalan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran dapat 

dicapai. Sedangkan hipotesis proses belajar 

siswa berguna untuk merancang tindakan 

ataupun strategi alternatif untuk mengatasi 

berbagai masalah yang mungkin dihadapi 

siswa dalam proses pembelajaran IPA. 

Menurut Shanty (2011), dalam penelitian 

desain ini lintasan belajar (Hypothetical 

Learning Trajectory) berfungsi sebagai desain 

dan instrumen penelitian. 

2.  Eksperimen Desain (design experiment) 

Menurut Gravemeijer dan cobb (slavin 2008) 

fase ini dapat dilakukan ketika seluruh 

persiapan telah dibuat kemudian diujicobakan 

pada sekelompok siswa dalam proses 

pembelajaran. Tujuan utama dalam desain 

eksperimen ini adalah untuk mengetes dan 

memperbaiki teori/ desain yang telah 

dikembangkan pada fase desain permulaan. 

Pada tahap ini data yang dikumpulkan adalah 

proses pembelajaran yang terjadi di kelas serta 

proses berpikir siswa (Lidinillah, t.t.)3.  

Analisis Tinjauan (retrospective analysis) 

Menurut Gravemeijer dan cobb ( slavin 2008), 

pada tahap ini seluruh data yang diperoleh dari 

fase kedua dikumpulkan. Tujuan analisis 

tinjauan ini adalah untuk menganalisis hasil 

yang diperoleh dari fase kedua berupa 

perbandingan antara antisipasi HLT dengan 

fakta yang terjadi selama pembelajaran serta 

kemungkinan penyebabnya. Pada fase ini 

terdapat tiga langkah analisis yaitu 

mendepenelitian kan analisis tinjauan secara 

umun, analisis pengembangan HLT, dan 

analisis topik-topik penelitian. 

 Pengembangan Insturmen: untuk dapat 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, maka disusunlah instrumen 

sebagai berikut. 

1.Instrumen Tes :Instrumen tes  disusun 

berdasarkan indikator kemampuan penalaran 

induktif  

yang diujicoba terhadap siswa yang telah 

mempelajari materi Rangkaian Listrik  

Jawaban siswa atas pertanyaan pada tes ini 

digunakan untuk menganalisis learning 

obstacle (hambatan belajar) yang dialami 

siswa dalam kegiatan penalaran induktif 

sebagai acuan untuk mendesain HLT. 

2.  Pedoman Wawancara :Pedoman 

wawancara adalah sekumpulan pertanyaan 

terurut yang akan diajukan kepada responden 

secara langsung melalui lisan. Pedoman 

wawancara disusun diantaranya adalah 

pedoman wawancara untuk guru dan pedoman 

wawancara untuk siswa. 

3.  Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa (LKS) ini berisi tugas-

tugas yang dirancang sedimikian rupa 

sehingga dapat mengembangkan kemampuan 

penalaran induktif. LKS ini disusun 

berdasarkan perkiraan atas hambatan yang 

akan dialami siswa dalam memahami konsep, 

sehingga setelah mengerjakan tugas-tugas 

tersebut diharapkan hambatan tersebut tidak 

akan muncul. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah tes, observasi dan 

wawancara. Observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematis atas fenomena-

fenomena yang diteliti. Proses pencatatan data 

observasi dilakukan melalui pertimbangan 

kemudian mengadakan penilaian kedalam 

suatu skala yang bertingkat. Sedangkan 

wawancara adalah dialog yang dilakukakan 

oleh pewawancara kepada orang yang 

diwawancarai. Berikut teknik pengumpulan 

data pada penelitian desain 

Pada tahap data reduction (reduksi data), 

peneliti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang 

penting. Kegiatan tersebut dapat 

mempermudah peneliti untuk dapat 

mengumpulkan data selanjutnya. Pada tahap 

data display (penyajian data), peneliti 

menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, tabel dan 

sebagainya. Langkah ketiga dalam analisis 

data kualitatif adalah membuat kesimpulan. 

Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian 

kualitatif adalah temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ditemukan 

(Sugiyono, 2010: 338-345). 

Data yang terkumpul berupa transkrip 

wawancara siswa, hasil observasi selama 

aktivitas pembelajaran, hasil pekerjaan siswa 

pada tes kemampuan awal, dan jawaban siswa 

pada bahan ajar. Pengolahan data dilakukan 
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sejak fase pertama sampai fase ketiga. Pada 

fase pertama diperoleh data mengenai 

kemampuan awal siswa mengenai prisma dan 

limas. Hasil pekerjaan siswa pada tes ini 

dianalisis secara deskriptif dengan 

memaparkan kesulitan yang dialami dalam 

mengerjakan permasalahan, kemudian dibuat 

antisipasi untuk mengatasi kesulitan tersebut 

berupa desain hypothetical learning trajectory 

yang terdiri dari perencanaan pembelajaran 

dan tugas-tugas. 

Analisis tinjauan dilakukan ketika seluruh data 

yang diambil pada fase kedua telah terkumpul. 

Data yang diperoleh dari fase kedua adalah 

jawaban siswa pada bahan ajar, hasil observasi 

proses pembelajaran dan transkrip wawancara. 

Jawaban siswa pada bahan ajar tersebut . 

2.Tahap Pelaksanaan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan 

adalah sebagai berikut. 

a. Melaksanakan proses pembelajaran 

untuk uji coba bahan ajar yang telah 

dirancang.  

b. Refleksi hasil pembelajaran pertama 

menggunakan KIT rangkaian listrik 

untuk mengatur pembelajaran kedua 

c. Melaksanakan proses pembelajaran 

kedua menggunakan media Meramar 

d. Refleksi pembelajaran kedua 

e. Melalukan observasi kegiatan guru dan 

siswa selama pembelajaran.  

f. Mewawancarai siswa yang telah 

mengikuti proses pembelajaran.  

3.Tahap Analisis Data  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap analisis 

data adalah sebagai berikut.  

a.Analisis data dilakukan pada tahap persiapan 

dan pelaksanaan penelitian, setelah data yang 

dibutuhkan sudah terkumpul.  

b.Melakukan analisis tinjauan yaitu 

membandingkan antara HLT yang dibuat dan 

kegaiatan pembelajaran yang dilakukan. 

Selanjutnya, dibuat revisi HLT untuk 

mengantisipasi hambatan yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran.  

4.Tahap Akhir  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir 

adalah sebagai berikut.  

a.Melakukan  prosiding penelitian .  

Melakukan perbaikan (revisi) penelitian 

E. Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian ini dilaksanakan di MI Nurul Huda 

Kota  Kediri Semester I Tahun 2016/2017 

selama tiga kali pertemuan yaitu dua kali 

pertemuan untuk pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan metode penemuan terbimbing 

dengan setting pembelajaran inkuiri dan 

pertemuan berikutnya untuk tes hasil belajar. 

Dalam pelaksanaan ini, yang bertindak sebagai 

guru pengajar di kelas yang dijadikan subjek 

penelitian menggunakan metode penemuan 

terbimbing( Inkuiri ) dengan setting 

pembelajaran inkuiri adalah peneliti sendiri 

yaitu Boedi Santosa, S.Pd.I. Sedangkan 

pengamat motivasi siswa diamati rekan guru 

yaitu Dwi Astutik, S.Pd.SD  dan Adhi 

Prasetyo, S.Pd. 

Dalam setiap pertemuan tersebut (pertemuan 

pertama sampai dengan pertemuan kedua) 

diperoleh data motivasi siswa, data 

kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran. Sedangkan pertemuan ketiga 

diperoleh data nilai tes hasil belajar dan data 

angket respon siswa. Data-data tersebut akan 

dianalisis menggunakan metode peneliian. 

F.Observasi Dan Pembahasan 

Observasi  dilaksanakan waktu 

penelitian,teknik yang dilakukan adalah 

tekhnik obervasi  terstruktur.Dalam melakukan 

observasi  peneliti menggunakan pedoman 

berupa angket siswa dan lembaran obervasi .    

Data motivasi siswa, kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran, data angket respon 

siswa dan data nilai tes hasil belajar yang 

diperoleh selama penelitian telah dianalisis 

untuk menjawab pertanyaan penelitian pada 

BAB I. berikut ini adalah hasil penelitian dan 

pembahasannya. 

1.Data Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

Dalam menganalisis ketuntasan belajar siswa 

digunakan tes akhir setelah siswa mengikuti 

pembelajaran menggunakan metode penemuan 

terbimbing dengan setting pembelajaran 

koopertif. 

Tabel Hasil Pengamatan motivasi siswa 

selama proses pembelajaran 

No Kategori yang 

diamati 

Persentase motivasi 

siswa 

Pertemuan 

ke- 

Rata-

rata 

(%) 1 2 

1 Mendengarkan/mem

perhatikan 

penjelasan guru 

24,11 25,00 24,56 

2 Mendengarkan/mem

perhatikan 

penjelasan teman  

4,46 7,14 5,80 

3 Membaca/memaham

i Lembar tugas 

Rangkaian Listrik 

8,93 8,04 8,49 
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secara berkelompok 

dan individu  

4 Berdiskusi/bertanya 

antar siswa dengan 

guru 

8,93 4,46 6,70 

5 Berdiskusi/bertanya 

antar siswa dengan 

siswa 

16,07 16,07 16,07 

6 Bekerja dengan 

menggunakan alat 

peraga untuk 

memahami 

materi/mengerjakan 

Lembar tugas 

Rangkaian Listrik 

secara berkelompok 

dan individu  

27,68 29,46 28,57 

7 Mempresentasikan 

hasil diskusi/ 

menanggapi hasil 

diskusi 

7,14 7,14 7,14 

8 Perilaku yang 

tidak relevan 

dalam KBM 

2,68 2,68 2,68 

Pada pelaksanaan proses pembelajaran secara 

keseluruan motivasi siswa yang dominan 

adalah bekerja menggunakan alat peraga untuk 

memahami materi/mengerjakan Lembar tugas 

Rangkaian Listrik secara berkelompok dan 

individu  yaitu sebesar 28,57%. Hal ini 

menandakan bahwa selama proses 

pembelajaran berlangsung, siswa benar-benar 

bekerja menggunakan alat peraga untuk 

menemukan jawaban dari suatu masalah yang 

telah diberikan guru dalam Lembar tugas 

Rangkaian Listrik secara berkelompok dan 

individu . 

Sedangkan mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan guru berada pada urutan kedua 

yaitu mencapai 24,56%.Persentase tersebut 

cukup besar, karena motivasi siswa tersebut 

meliputi: mendengarkan/memperhatikan 

ketika guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, memotivasi siswa dengan 

mengaitkan materi pelajaran yang akan  

dibahas dengan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari, mengingatkan kembali 

pengetahuan awal siswa, menyampaikan 

informasi tentang garis besar materi, Lembar 

tugas Rangkaian Listrik secara berkelompok 

dan individu , dan alat peraga yang akan 

digunakan, mengorganisasi siawa dalam 

kelompok-kelompok belajar, memberi 

kesempatan pada kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi/menanggapi 

hasil diskusi, merangkum materi dan tugas 

rumah. Maka secara otomatis siswa akan 

mendengarkan penjelasan guru dengan baik. 

Pada waktu guru memberikan Lembar tugas 

Rangkaian Listrik secara berkelompok dan 

individu  yang berisikan masalah untuk 

dikerjakan secara kelompok, ditunjukkan oleh 

kegiatan siswa membaca/ memahami Lembar 

tugas Rangkaian Listrik secara berkelompok 

dan individu  dengan persentase 8,49%. 

Sedangkan pada kegiatan berdiskusi/bertanya 

antar siswa dengan guru telah dilakukan 

dengan baik dengan persentase 6,70%. Begitu 

juga untuk kegiatan berdiskusi/bertanya antar 

siswa dengan siswa telah dilakukan dengan 

baik dengan persentase 16,07%. Hal ini 

dikarenakan pada waktu proses penemuan, 

siswa masih membutuhkan bimbingan, baik 

dari guru maupun teman.Sedangkan pada 

pembelajaran koopertif menekankan siswa 

untuk lebih banyak bekerja dengan 

kelompoknya untuk menyelesaikan masalah 

dalam waktu yang sudah ditentukan. 

Kemudian hasil kerja/hasil diskusi mereka 

akan dipresentasikan di depan kelas. Jadi 

siswa akan selalu berdiskusi/bertanya dengan 

temannya jika mengalami kesulitan dari awal 

hingga akhir pembelajaran, baik dalam 

kelompoknya sendiri-sendiri atau dengan 

kelompok lain pada waktu diskusi kelas. 

Selanjutnya adalah mempresentasikan hasil 

diskusi/menanggapi hasil diskusi, yaitu 

sebesar 7,14%. Pada waktu penelitian 

beberapa kelompok diminta untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dengan 

kelompoknya kemudian siswa yang lain 

menanggapi hasil diskusi kelas dengan 

antusius. Dari uraian tersebut manandakan 

bahwa kegiatan belajar siswa untuk 

mendengarkan/memperhatikan penjelasan 

teman berjalan dengan baik dengan persentase 

5,80% 

Selama pembelajaran berlangsung muncul 

motivasi siswa yang tidak relevan dengan 

KBM seperti bermain, mengganggu teman, 

dan lain-lain. Motivasi tersebut sebanyak 

2,68%.  
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Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan 

bahwa motivasi siswa selama pembelajaran 

menggunakan metode penemuan terbimbing 

dengan setting pembelajaran inkuiri  yang 

termasuk dalam kategori pasif yaitu pada 

kategori 1,4 dan 8 sebesar 33,94%. Sedangkan 

motivasi siswa yang termasuk dalam kategori 

aktif yaitu pada kategori 2,3,5,6 dan 7 sebesar 

66,06%. Jadi dapat dikatakan bahwa motivasi 

siswa tergolong dalam kategori aktif karena 

persentase motivasi siswa yang aktif lebih 

besar daripada persentase motivasi siswa yang 

pasif. 

Kegiatan penelitian dilaksanakan secara 

sistematis, yaitu penelitian dilakukan tahap 

demi tahap untuk mengetahui tingkat 

kemampuan siswa setelah perbaikan dilakukan 

Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain : 

a. Menganalisa data. 

Untuk data tentang motivasi dan hasil belajar  

siswa dianalis dengan cara penilaian  baik tes 

dan non tes seperti table dan grafik  dibawah 

ini : 

 

Dari tabel dan grafik diatas motivasi siswa 

dan hasil belajar  setelah menggunakan KIT 

IPA dipadu dengan MERAMAR (media  

maket rumah rangkaian listrik materi 

Rangkaian Listrik)  diperoleh data sebagai 

berikut : (1) Siswa sangat antusias dan 

termotivasi mendapatkan pengalaman 

langsung dalam pembelajaran sehingga lebih 

mudah mengingat materi tersebut daripada 

menghafal buku dan mengerjakan LKS, hal ini 

dibuktikan capaian nilai rata-rata tes akhir  82 

dari KKM 70. (2)  siswa memahami materi 

Rangkaian Listrik  secara Inkuiri dan konkrit.. 

 

Simpulan dan Saran 

Peran media pembelajaran, sebagai 

penunjang dalam penerapan metode 

pembelajaran akan meningkatkan kualitas 

interaksi siswa dengan guru maupun 

lingkungan belajarnya sehingga mampu 

meningkatkan kualitas kegiatan proses 

pembelajaran. Dalam pembelajaran IPA  

materi Rangkaian Listrik  kelas 5 MI Nurul 

Huda terbukti peran media sangat penting 

dalam Memberikan pengalaman yang riil 

kepada siswa agar pelajaran menjadi lebih 

konkrit dan tidak verbalistik. 

Meski dengan keterbatasan madrasah dan 

kemampuan yang penulis miliki, namun  tidak 

menyurutkan semangat untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa, untuk membekali calon 

pemimpin bangsa ini dengan  kebanggan  akan 

sejarah yang di ukir oleh nenek moyang kita / 

bangsa kita sendiri dengan menanamkan sikap 

menghargai dan bekerjasama..  

Motivasi siswa dan hasil belajar  setelah 

menggunakan KIT IPA dipadu dengan 

MERAMAR materi Rangkaian Listrik  adalah 

sebagai berikut : (1) Siswa sangat antusias dan 

termotivasi mendapatkan pengalaman 

langsung dalam pembelajaran sehingga lebih 

mudah mengingat materi tersebut daripada 

menghafal hal ini dibuktikan capaian nilai 

rata-rata tes akhir  87,7 dari KKM 70. (2)  

siswa memahami materi Rangkaian Listrik  

secara Inkuiri dan konkrit. 

Apa yang penulis lakukan mungkin sangat 

sederhana , semoga yang telah penulis teliti 

akan memberikan inspirasi akan arti 

pentinganya  media dan teknologi sebagai 

media pembelajaran. Dalam hal ini penulis 

merokomendasikan : 

1. Kepada Kepala Sekolah / Madrasah 

untuk memberikan porsi dana untuk 

pengembangan dan pemanfaatan barang bekas 

sebagai media pembelajaran yang murah dan 

efisien. 
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2. Kepada Guru Kelas untuk terus 

berupaya mengasah diri , berinovasi dan 

berkreasi dalam membuat media pembelajaran 

untuk membekali peserta didik dengan 

pemahaman yang cukup. 

 

Ucapan Terima Kasih  

Ucapan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu penelitian ini terutama 

kepada Seameo QITEP in Science yang telah 

memberikan kesempatan mewujudkan 

penelitian ini, terima kasih istriku, anak-

anakku, siswaku, semua rekan guru di MI 

Nurul Huda. 
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ABTRACT 

 
The Classroom Action Research was motivated by a finding that the concept mastery and skills of third-year 

high school students in one of the school in Banten province were considerably still low. It was based on the 

acquisition of the average score of daily test of physics that was still below the determined minimal 

completeness criteria (KKM). An effort was conducted to improve the previous classical-lecturing learning 

concept to be student-centered learning concept. The Discovery-Inquiry learning concept was deemed to be able 

to facilitate the development of students' critical-thinking skills and the concept-mastery of high school students. 

The indicator of success was set at the average achievement of Concepts Mastery and Critical-Thinking Skills 

that was 75. The classroom action research implementation was done using three cycle. Each cycle consisted of 

planning, implementing, observing and reflecting resulting various accomplishments on the concept mastery 

and students’ critical thinking skills as follows: Cycle 1, concept mastery 60.53 %, critical thinking skills 

50.26%; Cycle 2, concept mastery 72.50%, critical thinking skills 74.00%; Cycle 3, concept mastery 69.16%, 

critical thinking skills 87.79%. For the critical thinking skills, it reached the appropriate target. However, the 

students’ average achievement concept mastery was still below the minimal completeness criteria. It showed 

that the improvement efforts to achieve better learning outcomes were essentially required. 

 

Keywords: Discovery-Inquiry, Concept Mastery, Critical-Thinking Skills 

 

ABSTRAK 

 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilatarbelakangi temuan bahwa penguasan konsep dan keterampilan Siswa 

SMA kelas 12 IPA di salah satu SMAN di Banten masih rendah. Hal ini didasarkan pada perolehan rata-rata 

ulangan harian fisika  masih dibawah KKM yang telah ditetapkan. Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu 

memperbaiki proses pembelajaran yang tadinya hanya bersifat pembelajaran ceramah menjadi pembelajaran 

yang lebih berfokus pada siswa. Pembelajaran Discovery-Inqury dipandang mampu memfasilitasi 

pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa dan penguasaan konsep siswa SMA. Indikator keberhasilan 

yang ditetapkan adalah rata-rata pencapaian Penguasaan  Konsep dan Keterampilan Berpikir Kritis yaitu 75. 

Pelaksanaan PTK ini selama tiga siklus. Masing masing siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamata 

dan Refleksi. Hasil tiap siklus menunjukkan ketercapaian Penguasaan  Konsep dan Keterampilan Berpikir Kritis 

siswa sebagai berikut. Siklus 1 penguasaan konsep 60,53 %, keterampilan berpikir kritis 50,26%; Siklus II 

penguasaan konsep 72,50%, keterampilan berpikir kritis 74,00% ; Siklus III penguasaan konsep 69,16% , 

keterampilan berpikir kritis 87,79 %. Untuk aspek keterampilan berpikir kritis sudah mencapai target. Tetapi 

untuk penguasaan konsep rata-rata pencapaian skor siswa masih di bawah KKM, ini menunjukkan masih 

diperlukan upaya perbaikan untuk pencapaian hasil belajar yang lebih baik.   

 
Kata kunci: Discovery-Inqury, Penguasaan  Konsep, Keterampilan Berpikir Kritis 

 

 

Pendahuluan  

Hasil survei “Trends in International 

Math and Science” tahun 2011, yang 

dilakukan oleh Global Institute, Indonesia 

berada pada peringkat 36 dari 40 dalam hal 

kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah sains dan matematika. Salah satu 

faktor penyebabnya antara lain karena siswa di 

Indonesia kurang terlatih dalam 

menyelesaikan soal-soal kontekstual, 

menuntut penalaran, argumentasi dan 

kreativitas dalam meyelesaikannya (Nidya & 
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Jailani, 2015). Hasil studi yang lainnya, yaitu 

pada tahun 2012 Programme for 

InternationalStudent Assesment (PISA) 

menempatkan Indonesia pada peringkat bawah 

64 dari 65 negara peserta PISA (Nidya & 

Jailani, 2015). 

Salah satu penyebab rendahnya peringkat 

Indonesia diduga kuat karena proses 

pembelajaran yang diterapkan. Proses 

pembelajaran yang terjadi umumnya kurang 

memfasilitasi pengembangan keterampilan 

berpikir siswa, terutama keterampilan berpikir 

kritis. Siswa hanya menghadap ke papan tulis, 

dan pembelajaran kelas kurang dinamis. 

Rutinitas seperti inilah, yang membuat siswa 

menjadi bosan belajar. Hal ini berdampak pada 

rendahnya penguasaan konsep dan 

keterampilan berpikir kritis.  

Pembelajaran sains sangat berkaitan 

dengan cara mencari tahu tentang fenomena 

alam, sehingga pembelajaran sains bukan 

hanya sekedar penguasaan sekumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, rumus-rumus atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Berdasarkan hasil ulangan harian siswa 

kelas 12 IPA 1 di SMAN CMBBS pada materi 

listrik dinamis, didapatkan bahwa hanya 40% 

siswa yang mendapatkan nilai diatas 75 

(kriteria kentuntasan minimal yang ditetapkan 

oleh sekolah). Soal-soal yang diberikan pada 

ulangan harian tersebut, pada umumnya soal-

soal dibuat untuk menguji kemampuan 

kognitif siswa yang mencakup aspek 

pemahaman dan mengaplikasikan konsep. 

Adanya kesenjangan antara harapan atau 

tujuan pembelajaran dengan hasil yang 

ditemukan di lapangan merupakan 

permasalahan yang harus dicari solusi 

permasalahan yang tepat.  

Salah satu model pembelajaran yang 

dipandang bisa mengatasi permasalahan di 

atas adalah model pembelajaran discovery-

inquiry. Gina (2007) menyatakan bahwa 

belajar melalui proses mencari dan 

menemukan (discovery-inquiry) 

memungkinkan siswa untuk menggunakan 

segala potensinya (kognitif, afektif dan 

psikomotor) terutama proses mentalnya untuk 

menemukan sendiri konsep-konsep atau 

prinsip-prinsip IPA serta dapat melatih proses 

mental lainnya yang mencirikan seorang 

ilmuwan. 

 

Kajian Pustaka 

Definisi pembelajaran discovery-inquiry 

Pembelajaran discovery-inquiry 

merupakan kombinasi dari pembelajaran 

discovery dan inkuiri. Pada dasarnya kedua 

pembelajaran ini memiliki tujuan yang sama 

yaitu mengarahkan dan membimbing siswa 

untuk menemukan sendiri jawaban dari 

permasalahan yang diberikan. Namun 

walaupun demikian dalam prosesnya terdapat 

perbedaan yang jelas. Model pembelajaran 

discovery menekankan pada kegiatan proses 

mental saja, artinya dalam proses untuk 

menemukan jawaban dari permasalahan yang 

diberikan, siswa tidak sampai melakukan 

kegiatan percobaan/eksperimen melainkan 

terbatas pada kegiatan yang melibatkan proses 

mental  saja (pemikiran yang logis dan 

sistematis) seperti mengamati, menggolong-

golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, 

menarik kesimpulan dan sebagainya. 

Sedangkan model pembelajaran inquiry lebih 

menekankan pada kegiatan yang berorientasi 

pada eksperimen (proses mental yang lebih 

tinggi) seperti merumuskan masalah, 

merancang eksperimen, melakukan 

eksperimen, mengumpulkan data, 

menganalisis data dan menarik kesimpulan. 

Dalam penelitian ini, jenis inquiry yang 

digunakan ialah guided inquiry (inquiry yang 

terbimbing). Perbedaan model pembelajaran 

discovery dan inquiry ini ditegaskan oleh Sund 

(dalam Una Kartawisastra, dkk, 1980:2 ; 

dalam Adis Susila, 2003:10) yang berpendapat 

bahwa : 

Discovery adalah proses mental dimana 

siswa mengasimilasi sesuatu konsep atau 

sesuatu prinsip. Proses mental tersebut adalah 

mengamati, menggolong-golongkan, membuat 

dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat 

kesimpulan dan lain sebagainya. Sedangkan 

inquiry adalah perluasan proses discovery 

yang digunakan lebih mendalam artinya proses 

inquiry mengandung proses-proses mental 

yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya : 

merumuskan problema, merancang 

eksperimen, melakukan eksperimen, 

mengumpulkan data, menganalisis data dan 

menarik kesimpulan. Dari pemaparan  diatas, 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

discovery-inquiry merupakan pembelajaran 

yang menekankan pada pencarian pengetahuan 

secara aktif yang terindikasi pada proses 

pembelajaran yang partisipatif melalui 

pertanyaan, kegiatan proses mental dan 
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kegiatan eksperimen yang dilakukan secara 

sistematis, logis dan analitis sehingga siswa 

dapat menemukan sendiri pengetahuan yang 

dipelajarinya (prinsip-prinsip dan konsep-

konsep). Jadi, dalam model pembelajaran 

discovery-inquiry siswa tidak hanya 

melakukan kegiatan proses mental saja dan 

tidak juga hanya melakukan eksperimen saja, 

melainkan melakukan keduanya.  

Model pembelajaran discovery-

inquiry sangat cocok untuk pembelajaran 

sains khususnya fisika sebagai ilmu 

pengetahuan yang mengkaji tentang 

fenomena alam. Hal ini dikemukakan oleh 

Moh. Amien (1987:vi) yang menyatakan 

bahwa dengan model pembelajaran 

discovery-inquiry, esensi IPA sebagai alat 

penemuan pengetahuan dengan cara 

observasi, eksperimen dan pemecahan 

masalah dapat tercapai. Selain itu, dengan 

model pembelajaran discovery-inquiry 

pengetahuan yang didapatkan siswa akan 

lebih bermakna karena dalam model 

pembelajaran ini, siswa sendiri yang 

mencari dan menemukan pengetahuannya. 

Peranan guru dalam model pembelajaran 

discovery-inquiry tidak lagi sebagai 

pemberi informasi seperti pada model 

pembelajaran tradisional, melainkan lebih 

berperan sebagai fasilitator pembelajaran, 

penyaji permasalahan, prescriber of 

appropriate activities, stimulator of 

curiosity, penjabar ide siswa dan sumber 

rujukan (resource person). Mengenai 

model pembelajaran discovery-inquiry ini, 

National Science Teachers Association 

Amerika Serikat mengemukakan 

pendapatnya berkaitan dengan 

karakteristik model pembelajaran 

discovery-inquiry, yaitu bahwa model 

pembelajaran discovery-inquiry memiliki 

ciri-ciri tertentu,  antara lain: 

 Questioning and formulating solvable 

problems, yaitu adanya pertanyaan dan 

perumusan suatu permasalahan yang dapat 

diselesaikan. 

 Reflecting on, and constructing knowledge 

from data, yaitu melakukan refleksi dan 

membangun pengetahuan dari data. 

 Collaborating and exchanging 

information while seeking solutions, yaitu 

adanya kolaborasi/kerjasama dan saling 

tukar informasi untuk memecahkan 

masalah/menjawab pertanyaan . 

 Developing concepts and relationship 

from empirical data, yaitu 

mengembangkan konsep dan 

hubungannya dari data empiris. 

 

Tahap Pelaksanaan Model Pembelajaran 

Discovery-Inquiry 

Langkah-langkah pelaksanaan model 

pembelajaran discovery-inquiry pada 

dasarnya merupakan perpaduan dan 

modifikasi dari tahapan pelaksanaan model 

pembelajaran discovery dan model 

pembelajaran inquiry yang telah dipaparkan 

sebelumnya. Secara umum, pada awal 

pembelajaran siswa dihadapkan kepada suatu 

permasalahan yang dapat menimbulkan teka-

teki atau dapat menimbulkan keheranan 

sehingga pada diri siswa muncul rasa 

penasaran (rasa ingin tahu). Langkah 

berikutnya yaitu siswa merumuskan masalah, 

membuat hipotesis, melakukan pengamatan, 

pengklasifikasian, melakukan eksperimen 

sampai pada menarik kesimpulan. Mengenai 

rincian tahapan pelaksanaan model 

pembelajaran discovery-inquiry ini, beberapa 

pakar pendidikan mengemukakan 

pendapatnya, antara lain: 

Amien, 1987 (dalam Dimiyati, 

2005:15) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran discovery-inquiry memiliki tiga 

tahapan pembelajaran, yaitu : pertama, tahap 

diskusi. Pada tahapan ini guru memberikan 

beberapa pertanyaan kepada siswa untuk 

kemudian didiskusikan oleh siswa, tahap ini 

bertujuan untuk megetahui konsepsi awal 

siswa. Tahap kedua, yaitu proses. Tahapan 

ini merupakan tahapan inti kegiatan 

pembelajaran, guru mengarahkan siswa untuk 

melakukan percobaan untuk menemukan 

konsep yang benar. Tahap ketiga, pemecahan 

masalah. Pada tahapan ini siswa diminta 

membandingkan hasil diskusi sebelum 

percobaan (konsepsi awal siswa) dengan hasil 

kegiatan percobaan. 

 Abin Syamsudin Makmun 

mengemukakan bahwa dalam model 

pembelajaran discovery-inquiry, guru 

hendaknya menyajikan materi pelajaran 

dalam bentuk yang belum final, siswalah 

yang harus mencari dan menemukan sendiri 

kebenaran dari materi pelajaran tersebut. 

Lebih jelasnya Abin memaparkan langkah-

langkah yang dapat ditempuh dalam model 

pembelajaran discovery-inquiry, yaitu : 
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1. Stimulasi (Stimulation) 

        Guru mulai bertanya atau menyuruh 

siswa membaca atau mendengarkan 

uraian yang memuat permasalahan. 

2. Perumusan masalah (problem 

statement) 

        Siswa diberi kesempatan untuk 

mengidentifikasi masalah yang muncul. 

Selanjutnya, dari masalah ini siswa 

dituntut untuk membuat pertanyaan, dan 

kemudian membuat hipotesis sebagai 

jawaban sementara atas pertanyaan yang 

dibuat siswa sendiri. 

3. Pengumpulan data (data collection) 

        Untuk menjawab dan membuktikan 

benar tidaknya hipotesis siswa, siswa 

diberi kesempatan untuk mengumpulkan 

berbagai data dan informasi yang 

relevan dan jelas, yaitu dengan cara 

telaah literatur, melakukan percobaan, 

melakukan observasi dan lain 

sebagainya. 

 

4. Analisis data ( data processing) 

        Semua data dan informasi yang 

didapatkan siswa diolah (dicek, 

diklasifikasikan, di tabulasikan dan 

sebagainya) serta ditafsirkan pada 

tingkat kepercayaan tertentu. 

5. Verifikasi (verification) 

        Berdasarkan hasil pengolahan data dan 

tafsiran atas data/informasi, guru 

mengarahkan siswa untuk mengecek 

hipotesis yang dibuat siswa di awal 

kegiatan apakah hipotesis siswa terbukti 

atau tidak 

6. Generalisasi (generalization) 

       Tahap terakhir yaitu generalisasi, pada 

tahap ini guru mengarahkan siswa untuk 

belajar menarik generalisasi atau 

kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi 

yang telah dilakukan. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas (PTK) dengan subjek sebanyak 

20 siswa kelas XII di salah satu SMA di 

Banten. Alat pengumpul data berupa tes 

penguasaan konsep dan keterampilan berpikir 

kritis. Penguasaan konsep yang dimaksud 

merupakan Tingkatan dimana seorang siswa 

tidak sekedar mengetahui konsep-konsep 

fisika, melainkan benar-benar memahaminya 

dengan baik, yang ditunjukkan oleh 

kemampuannya dalam menyelesaikan 

berbagai persoalan, baik yang terkait dengan 

konsep itu sendiri maupun penerapannya 

dalam situasi baru (Karim et al., 2007). 

Rujukan  penguasaan konsep berdasarkan pada 

aspek kognitif Bloom dalam penelitian ini 

dibatasi pada aspek hafalan (C1), pemahaman 

(C2), penerapan (C3), dan analisis (C4). 

Sedangkan keterampilan berpikir kritis yang 

dimaksud adalah kemampuan memberi alasan 

(reasonable) dan reflektif yang difokuskan 

pada apa yang diyakini dan dikerjakan. 

Reflektif berarti mempertimbangkan secara 

aktif, tekun dan hati-hati terhadap segala 

alterantif sebelum mengambil keputusan.  

Indikator keterampilan berpikir kritis yang 

dikembangkan mengacu pada berpikir kritis 

Robert H. Ennis. Dalam penelitian ini 

indikator  yang dikembangkan; mencari 

persamaan perbedaan; kemampuan memberi 

alasan ;  berhipotesis, menggeneralisasi , 

mengaplikasikan konsep dan 

mempertimbangkan alternatif.   Indikator 

keberhasilan yang ditetapkan dalam PTK ini 

adalah rata-rata pencapaian Penguasaan  

Konsep dan Keterampilan Berpikir Kritis yaitu 

75. Pelaksanaan PTK ini selama tiga siklus. 

Masing masing siklus terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengamata dan Refleksi 

(Hopkins ). Secara umum digambarkan seperti 

dalam gambar 1.  
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pencapaian Keterampilan Berpikir Kritis 

Siswa  

Berdasarkan hasil tes keterampilan 

berpikir kritis yang diujikan di setiap akhir 

implementasi pembelajaran (siklus) diperoleh 

persentase pencapaian keterampilan berpikir 

kritis siswa. Rekapitulasi umum pencapaian 

keterampilan berpikir kritis siswa untuk setiap 

siklus disajikan dalam tabel 1.   

Tabel 1.  Persentase pencapaian keterampilan 

berpikir kritis siswa 

 

Siswa 

Berpikir Kritis (%)  

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

AAH 33 80 100 

AYP 89 100 100 

DFR 44 60 67 

HMU 67 80 67 

IAK 22 40 100 

IS  - 20 67 

IRA 33 80 100 

MS 56 60 100 

MDA 56 80 100 

MFA 44 80 100 

MH 56 100 100 

MPT 44 100 100 

MSF 44 80 100 

NYR 44 100 100 

NAF 67 100 100 

PP 56 80 67 

PWA 44 40 100 

PBP 44 60  - 

RFN 56 80 67 

RFF 56 60 33 

Rata-

rata 50, 26 74, 00 87, 79 

 

Dari data tabel 1 tampak bahwa 

pencapaian keterampilan berpikir kritis tiap 

siklus meningkat. Rata-rata pada siklus 1 dan 

2 masih belum mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu, rata-rata 

pencapaian keterampilan berpikir kritis 

sebesar 75 %.  Baru pada siklus 3 telah 

tercapai bahkan terlampaui indikator 

keberhasilan dengan pencapaian sebesar 87,79 

%.  

 

 

 

Pencapaian Penguasaan Konsep Siswa  

Sama halnya seperti pencapaian 

keterampilan berpikir kritis, Pencapaian 

penguasaan konsep diperoleh dari hasil tes  

yang diujikan di setiap akhir implementasi 

pembelajaran (siklus). Rekapitulasi umum 

pencapaian penguasaan konsep  siswa untuk 

setiap siklus disajikan dalam tabel 2.  

Tabel 2.  Persentase pencapaian Penguasaan 

Konsep  siswa 

Siswa 
Penguasaan Konsep  

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

AAH 50 50 64 

AYP 100 75 64 

DFR 0 50 45 

HMU 100 50 64 

IAK 50 75 82 

IS  - 75 64 

IRA 50 50 82 

MS 50 100 64 

MDA 50 25 64 

MFA 50 100 73 

MH 50 75 82 

MPT 50 75 82 

MSF 50 100 82 

NYR 50 100 64 

NAF 50 100 73 

PP 100 75 64 

PWA 100 75 73 

PBP 50 50 -  

RFN 100 75 64 

RFF 50 75 64 

Rata-

rata  60.53 72.50 69.16 

 

Dari data tabel 2 tampak bahwa 

pencapaian keterampilan penguasaan konsep  

tiap siklus berbeda. Ada peningkatan 

pencapaian penguasaan konsep dari siklus 1 ke 

siklus 2, meskipun masih dibawah indikator 

keberhasilan pencapaian penguasaan konsep 

yang ditetapkan. Data yang cukup 

mengherankan adalah pencapaian penguasaan 

konsep pada siklus 3 yang turun dibandingkan 

siklus 2. Hal ini terjadi diduga kuat karena 

kompleksitas materi rangkaian seri, parallel 

dan kombinasi seri-paralel dari resistor pada 

siklus 3 lebih kompleks dibandingkan materi 

siklus lainnya. Data tabel 2 mengindikasikan 

juga bahwa indikator keberhasilan belum 
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tercapai sehingga masih diperlukan upaya 

perbaikan kedepannya.  

Sesuai dengan tahapan PTK, setelah 

selesai implementasi untuk setiap siklus, 

diadakan refleksi sebagai upaya untuk 

mengevaluasi pelaksanaan PTK yang bisa 

dajadikan rujukan/masukan untuk perencanaan 

implementasi siklus berikutnya sehingga 

pencapaian hasil belajar lebih baik. Secara 

umum, untuk refleksi untuk setiap siklus dapat 

dituliskan sebagai berikut.  

Refleksi Siklus 1 

1) Guru hendaknya mengecek alat 

praktikum terlebih dahulu apakah 

masih dapat digunakan atau tidak. 

2) Guru hendaknya memberikan target 

kepada siswa untuk menyelesaiakan 

praktikum tepat waktu dan 

mempersiapkan presentasi dengan 

baik  

3) Guru lebih memperhatikan 

pengelolaan kelas sehingga tidak ada 

siswa yang hanya mengandalkan 

temannya saat praktikum. 

4) Guru belum sepenuhnya mengecek 

pengetahuan awal siswa dalam 

melaksanakan pembelajarannya 

5) Guru belum sempurna dalam 

memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya 

6) Guru belum sempurna dalam 

memberikan kesempatan pada siswa 

untuk menemukan konsepnya sendiri 

7) Guru belum sempurna dalam 

memberikan kesempatan pada siswa 

untuk memecahkan berbagai 

permasalahan yang relevan dengan 

konsep 

8) Guru belum sepenuhnya 

mengadakan penilaian selama proses 

pembelajaran 

9) Guru hendaknya memperhatikan 

alokasi waktu 

Refleksi Siklus 2 

1) Guru sebaiknya mengaitkan lebih 

banyak dengan masalah kehidupan 

sehari hari, tidak terpaku pada satu 

kasus 

2) Guru lebih intens dalam 

membimbing siswa ketika siswa 

melaksanakan praktikum, sebab 

terlihat ada sebagian siswa yang 

masih kebingungan  

3) Diskusi kelompok masih belum 

cukup membantu siswa dalam 

memahami materi pelajaran. 

4) Siswa belum cukup optimis akan 

mendapatkan hasil terbaik dari 

praktikum 

5) Guru hendaknya memperhatikan 

alokasi waktu 

 

Refleksi Siklus 3 

Guru hendaknya memperhatikan 

alokasi waktu 

 

Simpulan dan Saran 

Model pembelajaran discovery 

inquiri yang diaplikasikan dalam 

pembelajaran fisika pada penelitian kali 

ini telah menciptakan suasana belajar 

fisika siswa yang aktif, kreatif, dan 

menyenangkan. Pembelajaran 

Discovery-Inqury dipandang mampu 

memfasilitasi pengembangan 

keterampilan berpikir kritis siswa dan 

penguasaan konsep siswa SMA. 

Indikator keberhasilan yang ditetapkan 

adalah rata-rata pencapaian Penguasaan  

Konsep dan Keterampilan Berpikir 

Kritis yaitu 75. Pelaksanaan PTK ini 

selama tiga siklus. Masing masing 

siklus terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengamata dan Refleksi. 

Hasil tiap siklus menunjukkan 

ketercapaian Penguasaan Konsep dan 

Keterampilan Berpikir Kritis siswa 

sebagai berikut. Siklus 1 penguasaan 

konsep 60,53 %, keterampilan berpikir 

kritis 50,26 % ; Siklus II penguasaan 

konsep 72,50 %, keterampilan berpikir 

kritis 74,00 % ; Siklus III penguasaan 

konsep 69,16 % , keterampilan berpikir 

kritis 87,79 %. Untuk aspek 

keterampilan berpikir kritis sudah 

mencapai target. Tetapi untuk 

penguasaan konsep rata-rata pencapaian 

skor siswa masih di bawah KKM, ini 

menunjukkan masih diperlukan upaya 

perbaikan untuk pencapaian hasil 

belajar yang lebih baik 

Berdasarkan temuan baik proses maupun 

hasil pembelajaran, ada beberapa hal yang  

perlu diperbaiki selama proses 

pembelajaran meliputi: 

1. Lebih memperhatikan tahapan model 

pembelajaran 
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2. Perhatikan alokasi waktu sesuai dengan 

rencana  

3. Guru lebih memeperhatikan siswa 

ketika melaksanakan praktikum. 

Bimbingan ketika praktikum sangat 

diperlukan siswa 

4. Pertanyaan penuntun pada siswa 

bahasanya  dibuat seoperasional 

mungkin yang mudah dipahami oleh 

siswa artinya disesuaikan dengan taraf 

kemampuan berpikir siswa. 

5. Harus membiasakan siswa agar belajar 

proses misalnya melalui praktikum 

agar mereka terbiasa terlatih 

kemampuan berpikir nya, artinya 

pembelajaran yang diterapkan harus 

benar-benar mampu memfasilitasi 

keterampilan berpikir anak.  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to develop valid, practical and effective guided inquiry based environmental 

education (EE) teaching materials. This teaching material was expected to be integrated in science subject for 

Vocational High School grade 11. The teaching material was developed for student book and teacher manual.  

This study was designed based on Research and Development (R&D) method by Sugiyono. The data was 

analysed by descriptive of validity, practicability and effectiveness of teaching material. The result showed that 

guided inquiry-based environmental education teaching material was valid, practical and effective. It was 

shown by the following results: 1) the validity was highly valid, it was shown by the average of validity value of 

teacher manual was 4.31, student book was 4.24, and compatibility of teacher manual and student book was 

4.44; 2) the practicability of teaching material was highly practical, with the average of teacher’s response was 

4.5 and student’s responses was 4.28; 3) the effectiveness of teaching materials shown from the average score of 

students test was 82.5; the science process skill grade was above the minimal completeness criteria and for the 

students’ environmental awareness and attitude were above average category. It meant that the teaching 

material was effective. 

 

Keywords: teaching material, environmental education, R&D 

 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar pendidikan lingkungan hidup dengan setting inkuiri 

terbimbing yang valid, praktis dan efektif. Pengembangan bahan ajar pendidikan lingkungan hidup ini untuk 

diintegrasikan pada pembelajaran IPA SMK di Kelas XI. Bahan ajar yang dikembangkan meliputi buku 

pedoman guru dan buku siswa. Pengembangan dilakukan dengan mengadopsi model R&D dari Sugiyono 

(2011), yang terdiri dari: (1) potensi masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) proses validasi, (5) 

revisi produk, (6) uji coba lapangan dan (7) revisi akhir. Analisis data dilakukan dengan mengukur validitas, 

kepraktisan dan efektivitas bahan ajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan 

memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif sehingga layak untuk digunakan. Hal tersebut dapat disimpulkan 

dari hasil penelitian yang diperoleh: 1) validitas bahan ajar berada pada kategori sangat valid, dengan nilai 

validitas buku pedoman guru 4.31; buku siswa 4.24; serta kesesuaian buku pedoman guru dan siswa 4.44. 2) 

kepraktisan bahan ajar berada pada kategori sangat praktis, dengan nilai respon guru 4.5 dan respon siswa 4.28. 

3) keefektifan bahan ajar, dengan nilai rata-rata pemahaman konsep adalah 82,5; nilai kinerja ilmiah yang 

berada di atas KKM, serta sikap peduli lingkungan siswa diatas kategori sedang, sehingga bahan ajar ini  

dinyatakan efektif.  

 

Kata kunci: bahan ajar, pendidikan lingkungan hidup, penelitian pengembangan 

 

 

Pendahuluan 

Environmental Education atau 

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) adalah 

suatu proses yang bertujuan untuk 

menciptakan suatu masyarakat yang memiliki 

kepedulian terhadap lingkungan dan masalah-

masalah yang terkait didalamnya serta 

memiliki pengetahuan, motivasi, komitmen 

dan keterampilan untuk bekerja, baik secara 

perorangan maupun kolektif dalam mencari 

alternatif atau memberi solusi terhadap 

permasalahan lingkungan hidup
[1]

. PLH harus 

dapat mendidik individu-individu yang 

reponsif terhadap laju perkembangan 

teknologi, memahami masalah-masalah 

biosfer dan berketerampilan siap guna yang 

produktif untuk menjaga dan mempertahankan 

kelestarian lingkungan
[2]

. Dalam hal ini, PLH 

diharapkan tidak hanya mampu membantu 

siswa memiliki pengetahuan tentang 

lingkungan, namun juga mampu meningkatkan 

kesadaran dan kepekaan terhadap masalah-

mailto:gandhiermasari@gmail.com
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masalah lingkungan serta meningkatkan 

partisipasinya dalam menjaga lingkungan. 

PLH sangat penting bagi siswa di jenjang 

SMK. Hal ini karena siswa di SMK diarahkan 

pada kompetensi bidang keahlian yang 

menuntut mereka untuk menghasilkan suatu 

produk. Dalam proses pembuatan produk-

produk tersebut, pasti dihasilkan limbah dan 

sampah. Selain itu, sebagian besar lulusan 

SMK langsung terjun ke dunia kerja yang 

secara langsung pasti akan mempengaruhi 

lingkungan. Sehingga siswa perlu dibekali 

dengan pengetahuan dan keterampilan untuk 

meminimalisasi polusi dan limbah yang 

dihasilkan. Pendidikan lingkungan hidup 

untuk memberikan pengetahuan dan 

keterampilan untuk menangani sampah dan 

limbah dapat diintegrasikan pada pelajaran 

IPA SMK.  

Pelaksanaan pengintegrasian pendidikan 

lingkungan hidup ini masih menemukan 

banyak kendala di sekolah. Seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Sudaryanti dan 

Kursrahmadi (2011) tentang pengembangan 

model bahan ajar pendidikan lingkungan hidup 

berbasis budaya, yang menemukan bahwa 

ketidakmaksimalan capaian integrasi 

pendidikan lingkungan hidup dikarenakan 

materi dan metode pelaksanaan pendidikan 

lingkungan hidup yang tidak aplikatif dan 

kurang mendukung penyelesaian masalah 

lingkungan yang dihadapi daerah masing-

masing
[3]

. Selain itu, perlu dilakukan 

pengkajian strategi pembelajaran dan 

penyediaan pengalaman belajar yang 

bermakna serta bahan ajar/materi yang relevan 

dan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

Kendala lain yang dialami dalam 

mengintegrasikan pendidikan lingkungan 

hidup pada mata pelajaran di sekolah adalah 

(1) kurangnya pengetahuan guru tentang cara 

mengintegrasikan PLH pada proses belajar 

mengajar di kelas, (2) kurangnya sumber 

belajar dan media pembelajaran PLH yang 

relevan dengan kondisi dan budaya Indonesia, 

(3) metode pelaksanaan pembelajaran PLH 

yang kurang aplikatif dan kurang mendukung 

penyelesaian permasalahan lingkungan 

hidup
[4][5]

. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan 

terhadap guru IPA SMK tentang integrasi  

pendidikan lingkungan hidup pada mata 

pelajaran IPA, diperoleh bahwa pengetahuan 

guru tentang pendidikan lingkungan hidup 

masih terbatas yaitu ditekankan pada aspek 

kognitif (pengetahuan) saja, padahal 

pendidikan lingkungan hidup menuntut 

kesadaran, keterampilan dan partisipasi untuk 

menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan 

tersebut tidak akan tercapai apabila hanya 

ditekankan pada aspek pengetahuan saja. 

Selain itu, guru IPA juga cenderung hanya 

memanfaatkan bahan ajar yang terbatas dan 

diperoleh dari penerbit yang kurang 

mengakomodasi pendidikan lingkungan hidup. 

Tidak tersedianya bahan ajar pendidikan 

lingkungan hidup untuk SMK menyulitkan 

guru IPA untuk melakukan integrasi ke dalam 

mata pelajarannya. Keterbatasan bahan ajar 

tersebut membuat guru cenderung untuk 

menyampaikan konsep-konsep IPA dengan 

metode ceramah dan kurang mengkaitkanya 

dengan permasalahan lingkungan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Ditinjau dari segi siswa, berdasarkan 

hasil observasi masih banyak siswa yang 

kurang peduli terhadap lingkungan. Hal ini 

ditunjukkan oleh masih banyak siswa yang 

membuang sampah tidak pada tempatnya. 

Selain itu, banyak pula yang membuang 

sampah anorganik di tempat sampah organik 

atau sebaliknya, padahal kedua tempat sampah 

tersebut berdampingan. Ditinjau dari hasil 

belajar, nilai yang diperoleh siswa kelas XI 

dalam pembelajaran IPA masih rendah. Sikap 

kurang peduli siswa dan rendahnya nilai IPA 

mengindikasikan bahwa proses pembelajaran 

belum berlangsung dengan baik, yang antara 

lain disebabkan oleh bahan ajar yang kurang 

baik dan metode pembelajaran yang kurang 

tepat.  

Pembelajaran IPA hendaknya diarahkan 

untuk inkuiri dan berbuat sehingga membantu 

siswa untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam tentang alam sekitar. Proses 

pembelajaran inkuiri juga dapat 

menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja 

dan bersikap ilmiah serta 

mengkomunikasikannya sebagai aspek 

kecakapan hidup
[6]

. Pembelajaran secara 

inkuiri juga akan mendukung tercapainya 

tujuan pendidikan lingkungan hidup, karena 

dengan menemukan sendiri bukan hanya akan 

membangun pengetahuan tapi juga 

menumbuhkan kesadaran, keterampilan dan 

diharapkan dapat meningkatkan partisipasi 

untuk menjaga lingkungan.  

 Berdasarkan uraian diatas, bahan ajar 

dan metode pembelajaran yang sesuai sangat 

mempengaruhi keberhasilan integrasi PLH 
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pada pembelajaran IPA serta hasil belajar 

siswa. Dalam uraian diatas juga 

mengindikasikan bahwa kurangnya bahan ajar 

PLH, khususnya untuk mata pelajaran IPA di 

jenjang pendidikan SMK. Oleh karena itu, 

dipandang perlu untuk mengembangkan bahan 

ajar PLH dengan setting inkuiri terbimbing 

sehingga dapat mengakomodasi hal tersebut. 

Jenis bahan ajar yang akan dikembangkan 

adalah suplemen bahan ajar meliputi buku 

siswa dan buku pedoman guru. Buku siswa 

berisi materi-materi esensial dan LKS yang 

terkait dengan materi. Buku guru berisi materi 

pelajaran, media pembelajaran, langkah-

langkah pembelajaran, tugas rumah/kuis, LKS, 

tes pemahaman konsep dan lembar observasi 

kinerja ilmiah. Bahan ajar yang dikembangkan 

hanya terbatas pada satu topik yaitu limbah 

dan dampaknya terhadap manusia dan 

lingkungan. Topik tersebut dibagi menjadi tiga 

sub topik, yaitu limbah pada kehidupan sehari-

hari dan lingkungan kerja, dampak limbah dan 

polusi terhadap kesehatan manusia dan 

lingkungan serta cara-cara menangani limbah.   

 Penelitian ini merupakan kajian 

menarik yang bertujuan untuk terwujudnya 

produk bahan ajar PLH terpadu yang meliputi 

buku pegangan guru dan buku siswa yang 

valid, praktis dan efektif serta layak untuk 

digunakan dalam pembelajaran IPA di SMK. 

Kelebihan dari bahan ajar yang dikembangkan 

ini adalah (1) dikembangkan khusus untuk 

pembelajaran IPA SMK yang disesuaikan 

dengan kebutuhan pembelajaran di SMK, (2) 

berbasis kegiatan, (3) dikembangkan dengan 

setting inkuiri terbimbing serta (4) disesuaikan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga 

bersifat kontekstual. Hasil penelitian ini 

diharapkan mampu menjadi acuan/bahan 

rujukan bagi para praktisi, pengembangan dan 

pendidik dalam mengembangkan dan 

mengimplementasikan bahan ajar pendidikan 

lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan 

penelitian pengembangan yang mengadopsi 

model R & D dari Sugiyono (2011) yang 

dimodifikasi. Penelitian dilaksanakan melalui 

tujuh tahap, yaitu (1) potensi masalah, (2) 

pengumpulan data, (3) desain produk, (4) 

proses validasi, (5) revisi produk, (6) uji coba 

lapangan dan (7) revisi produk (akhir). 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode penelitian dan 

pengembangan (Research & Development). 

Metode penelitian ini merupakan metode 

penelitian untuk menghasilkan produk dan 

menguji keefektifan produk tersebut
[8]

. Pada 

penelitian ini, produk yang dikembangkan 

adalah bahan ajar PLH dengan setting inkuiri 

terbimbing untuk diintegrasikan pada 

pembelajaran IPA Kelas XI SMK, yang 

meliputi buku guru dan buku siswa. Topik 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

pencemaran lingkungan.  

Bahan ajar ini dikembangkan dengan 

mengadaptasi model peneltian R & D dari 

Sugiyono (2011) yang dimodifikasi. Model 

pengembangan perangkat pembelajaran ini 

terdiri dari tujuh tahapan, yaitu (1) potensi 

masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain 

produk, (4) proses validasi, (5) revisi produk, 

(6) uji coba lapangan dan (7) revisi akhir
[7]

.  

Produk bahan ajar yang dihasilkan 

dikatakan memiliki kualitas yang baik jika 

memenuhi tiga aspek, yaitu validitas, 

kepraktisan dan efektivitas.Validitas perangkat 

pembelajaran menyangkut validitas isi dan 

validitas konstruk. Untuk menilai validitas ini 

digunakan lembar  validasi buku siswa dan 

buku pedoman guru serta lembar kesesuaian 

buku siswa dengan buku guru. Data validitas 

perangkat pembelajaran dijaring melalui cek 

list yang diisi oleh guru-guru IPA SMK yang 

dilibatkan sebagai sampel. Kepraktisan 

perangkat pembelajaran diperoleh dari hasil 

pengamatan, lembar observasi penggunaan 

waktu, angket respon siswa dan respon guru 

terhadap pembelajaran. Data tentang validitas 

dan kepraktisan perangkat pembelajaran 

dianalisis secara deskriptif dan diberi makna 

kualitatif seperti pada Tabel 01. 

 
Tabel 01. Pedoman Konversi Kualifikasi Validitas 

dan Kepraktisan  Perangkat 

Pembelajaran
[7] 

Interval Skor Kategori 
4,21 ≤ Sr ≤ 5,00 Sangat Valid/ Sangat Praktis 
3,41 ≤ Sr ≤ 4,20 Valid/ Praktis 
2,61 ≤ Sr ≤ 3,40 Cukup Valid/ Cukup Praktis 
1,81 ≤ Sr ≤ 2,60 Tidak Valid/ Tidak Praktis 
1,00 ≤ Sr ≤ 1,80 Sangat Tidak Valid/Sangat 

Tidak Praktis 

Efektivitas perangkat pembelajaran akan 

dilihat dari skor tes pemahaman konsep, 

kinerja ilmiah dan angket sikap peduli 

lingkungan siswa. Tes pemahaman konsep 

berupa 40 soal pilihan ganda, sedangkan 

kinerja ilmiah berupa lembar obeservasi 

penilaian unjuk kerja dan penilaian sikap. 
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Ketuntasan minimal yang ditentukan peneliti 

yaitu 75. Angket sikap peduli siswa dianalisis 

berdasarkan kategori skor skala seperti 

disajikan pada Tabel 02. Perangkat 

pembelajaran dikatakan efektif apabila skor tes 

pemahaman konsep dan kinerja ilmiah berada 

diatas kriteria ketuntasan minimal serta skor 

sikap peduli lingkungan berada di atas 

kategori sedang.  
Tabel 02. Kategori Skor Sikap Peduli 

Lingkungan
[8] 

Interval Skala Kategori 

X> M + 1,5 (s) Sangat Baik 

M + 0.5 (s) < X < M + 1.5 (s) Baik 

M - 0.5 (s) < X < M + 0.5 (s) Sedang 

M - 1.5 (s) < X < M - 0.5 (s) Kurang 

X< M - 1,5 (s) Sangat Kurang 

Keterangan: 

 X : skor yang diperoleh 

 M : rata-rata ideal (M=½ x skor ideal) 

 s : simpangan baku ideal (s=½ x M) 

 

Hasil dan Pembahasan 

 Hasil dari penelitian ini berupa produk 

bahan ajar pendidikan lingkungan hidup 

dengan setting inkuiri terbimbing yang dapat 

diintegrasikan dalam pembelajaran IPA SMK 

di kelas IX. Bahan ajar yang dikembangkan 

meliputi buku guru dan buku siswa. Topik 

yang diangkat dalam pengembangan bahan 

ajar ini adalah pencemaran, dampak dan 

penanganannya. Bahan ajar yang 

dikembangkan selanjutnya diuji validitas, 

kepraktisan serta efektivitasnya. Hasil 

penelitian yang disajikan sesuai dengan 

tahapan penelitian yang telah dilakukan. 

Berikut ini dipaparkan lebih lengkap mengenai 

hasil penelitian yang diperoleh. 

 

a. Potensi Masalah 

Potensi masalah dilakukan dengan melakukan 

studi literatur dan studi lapangan. Berdasarkan 

hasil studi literatur terhadap penelitian 

sebelumnya dan studi pustaka diperoleh 

beberapa permasalahan sebagai berikut.  

1) Guru IPA SMK cenderung hanya 

memanfaatkan bahan ajar yang terbatas 

dan diperoleh dari penerbit yang hanya 

mengacu pada konsep-konsep yang harus 

diingat siswa. 

2) Guru cederung untuk mengajar dengan 

metode ceramah.  

3) Pengetahuan guru untuk mengintegrasikan 

PLH dalam pembelajaran masih kurang 

4) Tidak tersedianya bahan ajar PLH untuk 

diintegrasikan dalam pembelajaran IPA 

SMK. 

5) Rendahnya skor hasil belajar IPA yang 

diperoleh siswa kelas XI ditinjau dari 

ulangan harian dan ulangan akhir 

semester.  

6) Masih kurangnya  kepedulian siswa 

terhadap kebersihan lingkungan.  

 

b. Pengumpulan Data 

 Topik bahan ajar yang dipilih adalah 

pencemaraan lingkungan. Topik ini ada pada 

materi pelajaran IPA SMK sesuai dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Berdasarkan hasil analisis dokumen 

KTSP, berikut dipaparkan SK dan KD yang 

digunakan sebagai acuan dalam 

mengembangkan bahan ajar. 
Tabel 03. Hasil Analisis Kurikulum KTSP 

Kompetensi 
Dasar 

Kegiatan Pendidikan Lingkungan 
Hidup yang Dirancang 

Mengidentifi-
kasi jenis 
limbah 

Judul Kegiatan: Kita dan Limbah 
Gambaran Kegiatan:  
Siswa akan melakukan pengamatan 
limbah di sekitar area sekolah  
kemudian mengelompokkannya 
berdasarkan sumber, wujud dan jenis 
senyawanya. 

Judul Kegiatan: Ayo Kenali 4R! 
Gambaran Kegiatan:  
Siswa akan melakukan 
pengelompokkan limbah berdasarkan 
kemampuannya untuk didaur ulang. 

Mengidentifi-
kasi polusi 
pada 
lingkungan 
kerja 

Judul Kegiatan: Polusi di tempat kerja 
Gambaran Kegiatan:  
Siswa akan melakukan 
pengamatan/observasi ke lingkungan 
kerjanya (bengkel/ruang praktek 
kerja) yang ada disekolah, kemudian 
mengidentifikasi jenis polutan yang 
ada di tempat tersebut. Selanjutnya 
siswa akan mengelompokkan polutan 
tersebut berdasarkan wujud dan jenis 
senyawa dan sifatnya. 

Mendeskripsi-
kan dampak 
polusi 
terhadap 
kesehatan 
manusia dan 
lingkungan 

Judul Kegiatan: Dampak polusi 
terhadap kesehatan manusia 
Gambaran Kegiatan:  
Siswa akan melakukan investigasi 
tentang polusi tanah, udara, air dan 
suara serta contoh dan dampaknya 
terhadap kesehatan manusia 

Judul Kegiatan: Dampak polusi 
terhadap lingkungan 
Gambaran Kegiatan:  
Siswa akan melakukan dua percobaan 
yaitu (1) pengaruh limbah detergen 
terhadap ikan dan (2) pengaruh 
detergen terhadap pertumbuhan 
kacang hijau. Dengan melakukan 
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kegiatan ini, siswa akan mencoba 
untuk menjelaskan bagaimana 
pengaruh pencemaran air dan tanah 
terhadap lingkungan. Siswa juga akan 
mendiskusikan tentang pengaruh 
pencemaran udara terhadap 
lingkungan.  

Mendeskripsi-
kan cara-cara 
menangani 
limbah 

Judul Kegiatan: Ayo Pilah Sampah! 
Gambaran Kegiatan:  
Siswa akan melakukan pemilahan 
sampah menjadi beberapa kategori. 
Setelah dipilah, siswa diminta untuk 
menentukan cara pengolahan yang 
paling tepat terhadap sampah-sampah 
tersebut. 

Judul Kegiatan: Dari Sampah Jadi 
Kompos 
Gambaran Kegiatan:  
Siswa akan merancang prosedur 
pembuatan kompos serta melakukan 
pengkomposan sesuai dengan 
rancangan yang dibuat. 

Judul Kegiatan: Buat Kreasi 
Sampahmu! 
Gambaran Kegiatan:  
Setiap siswa akan membuat produk 
serbaguna dari limbah plastik. Siswa 
diberikan kebebasan untuk berkreasi. 

 

c. Validitas Bahan Ajar 

Hasil analisis validitas bahan ajar oleh 

sembilan orang guru IPA SMK  terhadap buku 

guru dan buku siswa menunjukkan bahwa 

kedua komponen bahan ajar yang 

dikembangkan memenuhi syarat sangat valid. 

Secara rinci, hasil validasi bahan ajar disajikan 

pada Tabel 03.  
Tabel 04. Hasil Validitas Buku Guru dan Buku 

Siswa 

Produk yang dinilai 
Rata-
Rata 
Skor 

Kategori 

Buku siswa 4.24 Sangat 
valid 

Buku guru 4.31 Sangat 
valid 

Kesesuaian buku guru 
dan buku siswa 

4.44 Sangat 
valid 

Pada tabel diatas, terlihat bahwa rata-rata 

penilaian dari validator terhadap produk bahan 

ajar memiliki nilai rentangan 4.24-4.44 yang 

berarti kualitas produk yang dikembangkan 

termasuk kedalam kategori sangat valid, 

ditinjau dari segi isi, struktur penyajian dan 

bahasa.  

Secara umum dari segi penampilan, isi, 

sistematika, dan penggunaan bahasa dalam 

bahan ajar yang dikembangkan dapat 

dikategorikan sangat valid dan layak untuk 

digunakan dalam pembelajaran di kelas. 

Namun pada proses validasi bahan ajar yang 

dilakukan masih terdapat beberapa 

keterbatasan karena validator yang menilai 

bahan ajar tersebut hanya berasal dari 

kalangan praktisi (guru IPA SMK) sehingga 

masukan yang diperoleh terutama dari segi 

konten masih sangat terbatas. Proses validasi 

bahan ajar seharusnya juga melibatkan 

ahli/pakar yang dapat memberikan masukan 

dan saran mengenai konten (isi), konteks dan 

struktur penyajian dengan lebih terperinci.  

 

d. Kepraktisan Bahan Ajar 

Kepraktisan bahan ajar ditinjau dari dua 

aspek, yaitu efisiensi respon terhadap bahan 

ajar yang digunakan dan penggunaan waktu 

selama pembelajaran. Rata-rata hasil analisis 

respon guru dan respon siswa terhadap 

penggunaan bahan ajar berturut turut adalah 

4.50 dan 4.28. Hasil tersebut, menunjukkan 

bahwa respon guru dan respon siswa tidak 

memiliki perbedaan yang signifikan terhadap 

bahan ajar yang dikembangkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa guru dan siswa 

memberikan respon positif terhadap bahan ajar 

yang dikembangkan. Respon positif siswa 

terhadap bahan ajar ini menunjukkan 

ketertarikan siswa dalam proses pembelajaran 

sebab pembelajaran dengan metode inkuiri 

memberikan siswa pengalaman langsung 

dalam mengkonstruksi pengetahuannya, mulai 

dari mengamati/ mengobservasi, membuat 

pertanyaan, mengumpulkan informasi, 

merancang percobaan, melakukan percobaan, 

mengolah informasi serta 

mengkomunikasikannya. Hasil temuan ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Banerjee (2010) dalam menyatakan bahwa 

83% siswa menyukai inkuiri terbimbing, dan 

sebagian besar siswa menyatakan bahwa 

inkuiri terbimbing membantu mereka untuk 

meningkatkan kepercayaan dirinya
[9]

.  

Diperhatikan dari penggunaan waktu 

dalam pembelajaran masih belum sesuai 

dengan alokasi yang terdapat dalam buku. 

Pada pertemuan pertama, masih terdapat 

beberapa kegiatan yang tidak terlaksana 

karena kekurangan waktu. Untuk mengatasi 

hal tersebut, peneliti meninjau kembali alokasi 

waktu yang ditetapkan. Selain itu, setelah 

pembelajaran berlangsung peneliti dan guru 

melakukan diskusi untuk mengevaluasi 

pembelajaran yang sudah berlangsung. 
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Sehingga pada selanjutnya seluruh kegiatan 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahan ajar 

tergolong praktis untuk digunakan dalam 

pembelajaran.  

Berdasarkan rata-rata hasil analisis 

respon guru dan respon siswa serta data 

observasi penggunaan waktu menunjukkan 

bahwa bahan ajar yang dikembangkan 

termasuk ke dalam kategori praktis namun 

belum optimal. Dalam proses 

implementasinya, terutama pada pertemuan 

pertama masih mengalami beberapa kendala, 

antara lain: (1) Guru belum terbiasa untuk 

menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing; (2) Guru belum terbiasa dalam 

memposisikan diri sebagai fasilitator; (3) 

Siswa belum terbiasa untuk melakukan 

kegiatan yang dituntut dalam buku siswa; (4) 

Dalam kegiatan diskusi kelompok, kerjasama 

siswa belum optimal; (7) Terdapat beberapa 

siswa yang pasif.  

 

e. Efektivitas Bahan Ajar 

Uji efektivitas dilakukan dengan 

melibatkan 41 siswa SMK Kelas XI. 

Efektivitas diukur berdasarkan tes pemahaman 

konsep dan kinerja ilmiah siswa. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tes 

pemahaman konsep siswa dan kinerja ilmiah 

98% berada di atas kriteria ketuntansan 

minimal (KKM=75). Rata-rata nilai tes 

pemahaman konsep siswa adalah 82,5. Kinerja 

ilmiah dilihat dari aspek penilaian unjuk kerja 

dan sikap ilmiah mengalami peningkatan dari 

pertemuan pertama sampai kedelapan seperti 

disajikan pada Tabel 04. Ditinjau dari sikap 

peduli lingkungan siswa setelah pembelajaran 

dari 41 siswa dapat dilihat bahwa sebanyak 

12,20% siswa memiliki sikap peduli 

lingkungan yang sangat baik, sebanyak 

78,08% siswa memiliki sikap peduli 

lingkungan yang baik dan sebanyak 9.75% 

siswa memiliki sikap peduli lingkungan yang 

sedang. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa bahan ajar yang dikembangkan efektif 

untuk meningkatkan hasil belajar dan kinerja 

ilmiah siswa serta sikap peduli lingkungan 

siswa. 

 

 

 

 

 

Tabel 04. Rata-Rata Nilai Unjuk Kerja dan Sikap 

Ilmiah Siswa 

Pertemuan 
Nilai Unjuk 
Kerja 

Nilai Sikap 
Ilmiah 

Pertemuan 1 68,41 72,46 

Pertemuan 2 70,24 73,34 

Pertemuan 3 73,05 75,88 

Pertemuan 4 75,68 76,90 

Pertemuan 5 76,59 78,22 

Pertemuan 6 78,90 80,27 

Pertemuan 7 80,95 82,32 

Pertemuan 8 82,20 83,05 

  

Diperolehnya bahan ajar Pendidikan 

Lingkungan Hidup (PLH) dengan setting 

inkuiri terbimbing yang dapat diintegrasikan 

pada pembelajaran IPA SMK Kelas IX yang 

efektif didukung oleh beberapa faktor, yaitu 

(1) bahan ajar yang dikembangkan adalah 

bahan ajar pendidikan lingkungan hidup yang 

memaparkan masalah-masalah lingkungan 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa 

dapat lebih mudah memahami keterkaitan 

antara fenomena di lingkungan dengan materi 

pada kegiatan yang dipelajari; (2) setting yang 

digunakan adalah inkuiri terbimbing, sehingga 

memberikan  kesempatan kepada siswa untuk 

terlibat langsung dan aktif untuk memecahkan 

masalah. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Rasmawan (2016) menyatakan 

bahwa pembelajaran inkuiri memiliki 

pengaruh yang besar terhadap kinerja ilmiah 

siswa
[10]

;   (3) bahan ajar disajikan secara 

sistematis dengan tampilan yang menarik; (4) 

buku pedoman guru sudah dilengkapi dengan 

langkah-langkah pembelajaran sehingga dapat 

mempermudah guru untuk menyajikan  

pembelajaran di kelas.  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan diatas, penelitian yang dilakukan 

memiliki implikasi sebagai berikut. Pertama, 

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dapat 

diintegrasikan ke dalam pembelajaran IPA 

SMK dengan baik apabila guru berperan 

dalam pengembangan bahan ajar yang sesuai 

dengan standar isi mata pelajaran, karakteristik 

siswa serta model pembelajaran yang 

digunakan. Kedua, bahan ajar yang digunakan 

harus memiliki kualitas yang baik dengan 

memenuhi syarat validitas, kepraktisan dan 

efektivitas sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Ketiga, perubahan paradigma 

pembelajaran dari berpusat pada guru menjadi 

berpusat pada siswa. Perubahan paradigma ini 

akan memberikan kesempatan bagi siswa 
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untuk lebih aktif dalam mengkonstruksi 

pengetahuannya.  

 

Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, bahan ajar pendidikan 

lingkungan hidup dengan setting inkuiri 

terbimbing yang diintegrasikan dalam 

pembelajaran IPA SMK Kelas IX jika ditinjau 

dari segi validitas, kepraktisan dan 

efektivitasnya dinilai layak untuk digunakan. 

Namun uji empiris penelitian ini masih 

dilakukan secara terbatas. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut serta 

penyebaran untuk meningkatkan kualitas 

bahan ajar yang dikembangkan.  
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