
II. KERANGKATEORITIS

A. Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (R&D) merupakan jenis penelitian yang

berorientasi pada pengembangan produk. Menurut Sugiyono (2012: 407)

metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggris Research and

Development adalah metode untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji

keefektifan produk tersebut.

Menurut Gall, Gall, & Borg (2002:569) menuturkan bahwa:

Educational research and development (R & D) is an industry-based
development model in which the findings of research are used to design
new products and procedures, which then are systematically field-
tested, evaluated, and refined until they meet specified criteria of
effectiveness, quality, or similar standards.

Dengan demikian konsep penelitian pengembangan lebih tepat diartikan

sebagai upaya pengembangan atau pembuatan produk yang sekaligus disertai

dengan validasi atau evaluasi atas pengembangan yang dilakukan berdasarkan

keefektifan.

Pengertian pengembangan menurut Clarence dalam Prawiradilaga (2004: 373)

adalah :

Pengembangan sebagai perencanaan secara akal sehat untuk
mengidentifikasi masalah belajar dan mengusahakan pemecahan
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masalah tersebut dengan menggunakan suatu rencana terhadap
pelaksanaan evaluasi, uji coba, umpan balik, dan hasilnya.

Sedangkan pengertian pengembangan menurut Twelker, Urbach, dan Buck

dalam Prawiradilaga (2004: 373) adalah cara yang sistematis untuk

mengidentifikasi, mengembangkan dan mengevaluasi satu set bahan dan

strategi belajar dengan maksud tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa pengembangan

adalah perencanaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi,

mengembangkan dan mengevaluasi satu set bahan dan menghasilkan teknologi

baru yang bertujuan untuk mengatasi masalah belajar dan pemecahan masalah.

Adapun langkah-langkah penelitian dan pengembangan (R&D) menurut

Sugiyono (2012: 408-426):

1. Potensi dan masalah; dalam langkah ini potensi diartikan sebagai
segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah.
Dan masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan
yang terjadi.

2. Mengumpulkan informasi; perlu dikumpulkan berbagai informasi
yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk
tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah yang
dikemukakan.

3. Desain produk; harus diwujudkan dalam gambar atau bagan,
sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan
membuatnya.

4. Validasi desain, yaitu proses kegiatan untuk menilai rancangan
produk yang berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan.

5. Perbaikan desain; perbaikan desain dilakukan oleh pakar dan para
ahli lainnya untuk mengetahui kelemahan desain yang kemudian
diperbaiki oleh peneliti yang mau menghasilkan produk tersebut.

6. Uji coba produk; desain produk yang telah divalidasi dan revisi diuji
cobakan pada proses pembelajara dalam kelas. Atau dapat
disimulasikan pada kelompok terbatas.

7. Revisi produk; revisi produk dilakukan bila hasil pengujian hanya
60% dari yang diharapkan. Dan setelah direvisi produk harus diuji
cobakan kembali.



8
8. Uji coba pemakaian; setelah pengujian terhadap produk berhasil,

dan mungkin ada revisi yang tidak terlalu penting, maka selanjutnya
produk dapat diterapkan dalam lingkup lembaga pendidikan luas.

9. Revisi produk; dilakukan apabila dalam pemakain dalam lembaga
pendidikan luas terdapat kekurangan dan kelemahan.

10. Pembuatan produk masal; pembuatan produk masal ini dilakukan
apabila produk yang telah diujicoba dinyatakan efektif dan layak
untuk diproduksi masal.

Dalam pendekatan dibutuhkan tahapan-tahapan untuk mempermudah juga

membatasi keterlaksanaannya agar tepat pada tujuan. Dan serangkaian tahap

yang harus ditempuh dalam pendekatan ini adalah sebagai berikut (Suyanto dan

Sartinem (2006: 16):

Tujuh prosedur pengembangan produk dan uji produk, yaitu (1)
Analisis kebutuhan, (2) Identifikasi sumber daya untuk memenuhi
kebutuhan, (3) Identifikasi spesifikasi produk yang diinginkan
pengguna, (4) Pengembangan produk, (5) Uji internal: Uji spesifikasi
dan Uji operasionalisasi produk, (6) Uji eksternal: Uji kemanfaatan
produk oleh pengguna. (7) Produksi.

Menurut Borg dan Gall dalam Wahyudi (2011: 1), serangkaian tahap yang

harus ditempuh, yaitu:

1. Research and information collecting; termasuk dalam langkah ini
antara lain studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang
dikaji, dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian.

2. Planning; termasuk dalam langkah ini merumuskan kecakapan dan
keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan
yang akan dicapai pada setiap tahapan, dan jika mungkin/diperlukan
melaksanakan studi kelayakan secara terbatas.

3. Develop preliminary form of product, yaitu mengembangkan bentuk
permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam
langkah ini adalah persiapan komponen pendukung, menyiapkan
pedoman dan buku petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap
kelayakan alat-alat pendukung.

4. Preliminary field testing, yaitu melakukan uji coba lapangan awal
dalam skala terbatas. dengan melibatkan subjek sebanyak 6 – 12
subjek. Pada langkah ini pengumpulan dan analisis data dapat
dilakukan dengan cara wawancara, observasi atau angket.
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5. Main product revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk

awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Perbaikan ini
sangat mungkin dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan hasil
yang ditunjukkan dalam ujicoba terbatas, sehingga diperoleh draft
produk (model) utama yang siap diuji coba lebih luas.

6. Main field testing, uji coba utama yang melibatkan seluruh
mahasiswa.

7. Operational product revision, yaitu melakukan
perbaikan/penyempurnaan terhadap hasil uji coba lebih luas,
sehingga produk yang dikembangkan sudah merupakan desain
model operasional yang siap divalidasi.

8. Operational field testing, yaitu langkah uji validasi terhadap model
operasional yang telah dihasilkan.

9. Final product revision, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap
model yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir (final).

10. Dissemination and implementation, yaitu langkah menyebarluaskan
produk/model yang dikembangkan.

Berdasarkan beberapa contoh prosedur penelitian pengembangan tersebut

terlihat bahwa serangkaian langkah penelitian dan pengembangan dilakukan

secara sistematis dan terurut dalam memvalidasi produk. Pada setiap langkah

yang akan dilalui atau dilakukan selalu mengacu pada hasil langkah

sebelumnya yang direvisi hingga pada akhir pengembangan diperoleh suatu

produk pendidikan yang baru yang siap dipakai dan disebarluaskan.

Dalam penelitian pengembangan ada batasan-batasan tertentu tentang hal yang

akan diteliti. Seels dan Richey dalam Setyosari (2010: 314) mengemukakan

bahwa:

Penelitian pengembangan sebagaimana dibedakan dengan
pengembangan merancang, mengembangkan dan mengevaluasi
program-program, proses dan hasil-hasil pembelajaran yang harus
memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan secara internal.

Lebih jauh dari itu, menurut Seels dan Richey dalam Setyosari (2010: 315),

dalam bentuk yang paling sederhana penelitian pengembangan ini dapat berupa:
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1) Kajian tentang proses dan dampak rancangan pengembangan dan

upaya-upaya pengembangan tertentu atau khusus.
2) Suatu situasi dimana seseorang melakukan atau melaksanakan

rancangan, pengembangan pembelajaran atau kegiatan-kegiatan
evaluasi dan mengkaji proses pada saat yang sama.

3) Kajian tentang rancangan, pengembangan dan proses evaluasi
pembelajaran baik yang melibatkan komponen proses secara
menyeluruh atau tertentu saja.

Penelitian pengembangan merupakan pengembangan yang berbeda dengan

pengembangan pembelajaran yang sederhana. Penelitian pengembangan lebih

ditekankan pada rancangan, pengembangan dan evaluasi pembelajaran yang

melibatkan komponen proses secara menyeluruh. Batasan ini yang menjadi

tolok ukur dalam melaksanakan penelitian pengembangan. Sehingga segala

proses pengembangan yang dilakukan akan terarah sesuai dengan alur

pengembangan.

Adapun berdasarkan pendapat Sudjana tersebut maka fungsi dari

pengembangan yaitu mengevaluasi suatu program, memperbaiki dan

meningkatkan kegunaan program, sehingga program tersebut dapat digunakan

semaksimal mungkin dalam kegiatan pembelajaran.

B.Model Pembelajaran Inkuiri

Model pembelajaran pada hakikatnya merupakan kerangka konseptual yang

melukiskan arah atau dasar filosofi pembelajaran. Model pembelajaran

menurut Soekamto dalam Trianto (2009: 22) adalah:

Suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis
dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan
tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang
pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar
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mengajar.

Dari beberapa pengertian tersebut, maka model pembelajaran dapat diartikan

sebagai kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur

yang sistematis dalam mengorganisasi pembelajaran untuk mencapai tujuan

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman perencanaan bagi para guru

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Dalam rangka pengenalan dan pemanfaatan model pembelajaran ini,

Bruce Joyce dan Marsha Weil (1986) telah menyajikan berbagai model

pembelajaran yang telah dikembangkan oleh para pakar pendidikan. Walaupun

judul bukunya adalah “Model of Teaching” ternyata isi dari uraiannya secara

pokok bukan semata-mata membahas kegiatan pendidik mengajar, tetapi justru

lebih menitikberatkan pada ativitas pembelajaran terdidik. Sehingga penulis

menyesuaikan istilahnya menjadi model pembelajaran, hal ini agar arah proses

aktivitas terlihat jelas berfokus terhadap peserta didik sebagai peserta didik

sesuai dengan arah kebijakan pendidikan jaman sekarang.

Hasil kajian terhadap berbagai model pembelajaran yang telah dikembangkan

oleh para pakar pendidikan di bidangnya, maka Joyce dan Weil (1986)

mengelompokkan model-model pembelajaran tersebut ke dalam empat

kelompok model, yaitu 1) kelompok model pengolahan informasi, 2) kelompok

model personal, 3) kelompok model sosial, dan 4) kelompok model sistem

prilaku.



12
Menurut Arends (2008; 259) sebutan model pengajaran dipilih karena dua

alasan penting:

Pertama, konsep model menyiratkan sesuatu yang lebih besar daripada
strategi, metode, atau taktik tertentu dan memiliki beberapa atribut
yang tidak dimiliki berbagai strategi dan metode spesifik. Kedua,
konsep model pengajaran berfungsi sebagai alat komunikasi yang
penting bagi guru dan dengan menggunakan model tertentu membantu
untuk mencapai sebagian tujuan. Sebagai contoh konsep model
menyiratkan sesuatu yang lebih besar daripada strategi, metode, atau
taktik, istilah model pengajaran mencakup pendekatan pengajaran
secara keseluruhan yang luas dan bukan strategi atau teknik tertentu.
Model-model pengajaran disini memiliki beberapa atribut yang tidak
dimiliki berbagai strategi dan metode yang spesifik. Atribut-atribut
sebuah model adalah adanya basis teoriti yang koheren atau sebuah
sudut pandang tentang apa yang seharusnya dipelajari dan bagaimana
mereka belajar, dan model itu merekomendasikan berbagai struktur
kelas yang dibutuhkan untuk mewujudkan berbagai tipe pembelajaran
yang berbeda.

Para ahli pencetus konsep model pembelajaran telah mengklasifikasi berbagai

pendekatan pengajaran menurut tujuan instruksional, sintaksisnya, dan sifat

lingkungan belajarnya. Tujuan instruksionalnya menyebutkan tipe student

outcome (hasil yang dicapai siswa) yang dirancang untuk dicapai dengan

sebuah model tertentu membantu guru untuk mencapai sebagian tujuan, tetapi

bukan untuk tujuan lain. Sebuah model adalah aliran kegiatan belajar secara

keseluruhan. Lingkungan belajar adalah konteks bahwa semua tindakan

pengajaran harus dilaksanakan, termasuk dalam tata cara pemotivasian dan

pengelolaan siswa.

Trianto (2009:24) menyatakan bahwa:

Sintaks dari suatu model pembelajaran adalah pola yang
menggambarkan urutan alur tahap-tahap keseluruhan yang umumnya
disertai dengan serangkaian kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain,
sintaks dapat diartikan sebagai tingkah laku mengajar yang diperlukan
agar model tersebut dapat berjalan dengan berhasil.
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Tahapan dalam pembelajaran tersebut adalah sesuatu yang penting dan

bermakna. Penting dalam arti tahapan tersebut dibutuhkan dalam

pembelajaran untuk suksesnya pembelajaran tersebut. Bermakna dalam arti

tahapan tersebut memiliki maksud atau tujuan jelas.

Inkuiri yang dalam Bahasa Inggris inquiry, berarti pertanyaan atau

penyelidikan. Inkuiri dapat diartikan sebagai pencarian kebenaran,

informasi, penelitian atau pengetahuan. Inkuiri sebagai suatu proses umum

yang dilakukan oleh manusia dalam mencari atau memahami informasi

(Trianto, 2009: 166).

Beberapa definisi tentang inkuiri, antara lain dikemukakan oleh Gulo dalam

Trianto, 2009: 166) yang menyatakan bahwa:

Strategi inkuiri berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang
melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan untuk mencari dan
menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka
dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.
Selanjutnya Gulo juga menyatakan bahwa pembelajarn inkuiri adalah
inkuiri adalah pembelajaran yang memerlukan kemampuan
mengajukan pertanyaan atau permasalahan, merumuskan hipotesis,
mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan.

Gulo dalam Trianto (2009: 168) menyatakan bahwa kemampuan yang

diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran inkuiri adalah sebagai berikut:

a. Mengajukan pertanyaan atau permasalahan
b. Merumuskan hipotesis
c. Mengumpulkan data
d. Analisis data
e. Membuat kesimpulan

Dari uraian di atas pembelajaran inkuiri dapat diartikan sebagai pembelajaran

yang dapat melatih siswa untuk belajar menemukan masalah, mengumpulkan,

mengorganisasi, dan menganalisis data, serta memecahkan masalah. Jadi jelas
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bahwa pembelajaran inkuiri merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa

(student centered) dimana guru memberikan kesempatan yang seluas-luasnya

kepada siswa untuk menemukan dan menyelidiki konsep yang dipelajarinya.

Menurut Trianto (2009: 166) peranan guru dalam pembelajaran inkuiri

adalah sebagai berikut:

1) Motivator, memberi rangsangan agar siswa aktif dan bergairah
berpikir.

2) Fasilitator, menunjukkan jalan keluar apabila siswa mengalami
kesulitan.

3) Penanya,menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka buat.
4) Administrator, bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kelas.
5) Manajer, menglola sumber belajar, waktu dan organisasi kelas.
6) Rewarder,memberi penghargaan pada prestasi yang dicapai siswa.

Pembelajaran inkuiri dirancang untuk mengajak siswa secara langsung ke

dalam proses ilmiah dalam waktu yang relatif singkat (Trianto, 2009:167).

Maka peran guru yang penuh dengan ide-ide baru dan sederhana, sangat

penting dalam pelaksanaan pembelajaran inkuiri.

C. Kinematika Gerak Lurus SMP

Standar Kompetensi:

Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan

Kompetensi Dasar:

Menganalisis data percobaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah

beraturan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

Indikator:

1. Menjelaskan pengertian gerak dan sifatnya.

2. Membedakan pengertian perpindahan dan jarak.
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3. Menjelaskan pengertian kelajuan.

4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan.

5. Menjelaskan pengertian GLB.

6. Menjelaskan ciri GLB.

7. Mengamati GLB.

8. Menjelaskan pengertian gerak lurus berubah beraturan.

9. Menjelaskan pengertian percepatan.

10. Mengamati percobaan gerak lurus dipercepat beraturan dan menganalisis

data.

11. Menyebutkan aplikasi gerak lurus berubah beraturan yang biasa ditemui

dalam kehidupan sehari-hari.

D. Pengembangan Sintaks Model Pembelajaran

Sintaks model pembelajaran yang dikembangkan adalah sintaks model

pembelajaran fisika untuk materi kinematika gerak lurus.

Pengembangan sintaks ini terilhami dari:

1. Pengembangan pola berpikir ilmiah

Kardiawarman (2000) mengatakan bahwa dalam pembelajaran fisika,

pengembangan pola berfikir lebih penting dari pada sekedar drill.

Ia membagi tahap pengembangan pola berfikir ilmiah menjadi dua macam,

yaitu:

a. Pengembangan pola fikir ilmiah untuk mempelajari materi fisika
yang sudah ditemukan.
Beberapa kemampuan yang harus dimiliki setiap peserta didik
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dalam pengembangan pola fikir ilmiah tahap pertama yaitu:
Mengidentifikasi masalah atau tema, merumuskan masalah,
menetapkan prediksi atau hipotesa, menetapkan variabel bebas dan
variabel terikat, membuat batasan-batasan masalah, menentukan
metodologi percobaan/eksperimen, menentukan teknik pengolahan
data, menginterpretasi hasil analisa data, menarik kesimpulan.

b. Pengembangan pola fikir ilmiah untuk menggali ilmu fisika yang
belum ditemukan.
Untuk mengembangkan pola fikir ilmiah untuk menggali ilmu
fisika yang belum ditemukan peserta didik harus memiliki
kompetensi-kompetensi yaitu :
1) Mengidentifikasi masalah atau tema.
2) Merumuskan masalah.
3) Menetapkan prediksi atau hipotesa.
4) Membuat batasan-batasan masalah.
5) Menetapkan variabel bebas dan variabel terikat.
6) Mengidentifikasi kemajuan yang telah dicapai pemikir lainnya

(kajian pustaka).
7) Mengontrol varibel pengganggu.
8) Mengontrol kondisi untuk setiap variabel.
9) Menentukan metodologi atau langkah-langkah percobaan.
10)Menentukan teknik analisis data.
11) Mengintepretasi hasil analisis data.
12)Mengevaluasi hasil intepretasi data.
13)Menarik kesimpulan.
14)Mendiskusikan mengapa temuan/kesimpulan seperti yang

diperoleh.
15)Memformulasikan hipotesa baru, atau mungkin teori baru, tidak

peduli apakah teori yang didasarkan pada temuan awal itu benar
atau tidak, rumusan teori tersebut akan diuji oleh pemikir-
pemikir lain.

Tahapan dalam pembelajaran tersebut adalah sesuatu yang penting dan

bermakna. Penting dalam arti tahapan tersebut dibutuhkan dalam

pembelajaran untuk suksesnya pembelajaran tersebut. Bermakna dalam arti

tahapan tersebut memiliki maksud atau tujuan jelas.

Sintaks model pembelajaran inkuiri (penemuan) melalui beberapa tahapan

(Fatoni, 2010 : 1), sebagai berikut:
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Tabel 2.1 Sintaks Model Pembelajaran Inkuiri (Penemuan)

Tahapan-tahapan tersebut digunakan untukmemberi kemudahan dan kelancaran bagi

pengajar dan siswa dalam proses pembelajaran.Menjadikan siswa aktif sebagai peserta

pembelajaran dan lebih terangsang untukmenemukan hal-hal baru dari kegiatan yang

mereka lakukan dalam tahapan-tahapan tersebut.

Tahap Tingkah Laku Guru
Tahap 1
Observasi untuk menemukan
masalah

Guru menyajikan kejadian-kejadian
atau fenomena yang memungkinkan
siswa menemukan masalah

Tahap 2
Merumuskan masalah

Guru membimbing siswa merumuskan
masalah penelitian berdasarkan
kejadian dan fenomena yang
disajikannya

Tahap 3
Mengajukan hipotesis

Guru membimbing siswa untuk
mengajukan hipotesis terhadap masalah
yang telah dirumuskannya

Tahap 4
Merencanakan pemecahan masalah
(melalui eksperimen atau cara lain)

Guru membimbing siswa untuk
merencanakan pemecahan masalah,
membantu menyiapkan alat dan bahan
yang diperlukan dan menyusun
prosedur kerja yang tepat

Tahap 5
Melaksanakan eksperimen (atau
cara pemecahan masalh yang lain).

Selama siswa bekerja, guru
membimbing
dan memfasilitasi

Tahap 6
Melakukan pengamatan dan
pengumpulan data

Guru membantu siswa melakukan
pengamatan tentang hal-hal yang
penting dan membantu mengumpilkan
dan mengorganisasi data

Tahap 7
Analisis data

Guru membantu siswa menganalisis
data supaya menemukan suatu konsep

Tahap 8
Penarikan kesimpulan dan
penemuan

Guru membimbing siswa mengambil
kesimpulan berdasarkan data dan
menemukan sendiri konsep yang ingin
ditanamkan.
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2. Kemampuan Ilmiah

Sejalan dengan Kardiawarman, Etkina (2006) mengajukan suatu istilah

yang dinamakan kemampuan ilmiah (scientific ability). Yaitu suatu

kemampuan prosedur, proses dan metoda yang dilakukan oleh para

ilmuan dalam mengonstruksi suatu pengetahuan. Etkina merumuskan

kemampuan-kemampuan ilmiah (scientific ability) tersebut sebagai berikut:

a. Kemampuan untuk merepresentasikan suatu proses fisika dalam

beragam cara.

b. Kemampuan untuk merancang dan menguji penjelasan kualitatif,

kuantitatif atau hubungan keduanya.

c. Kemampuan untuk memodifikasi sebuah penjelasan kualitatif

atau dalam hubungan secara kualitatif.

d. Kemampuan untuk merancang penyelidikan eksperimen.

e. Kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

f. kemampuan untuk mengevaluasi, memprediksi hasil suatu eksperimen.

g. kemampuan untuk berkomunikasi atau mengomunikasikan hasil.

Dalam hal ini, sintaks disusun untuk melatihkan kemampuan dalam:

a. merancang penyelidikan eksperimen

Kemampuan ini meliputi: kemampuan menentukan variabel

yang diamati, menentukan alat dan bahan yang akan digunakan,

kemampuan untuk merancang langkah-langkah percobaan.

b. mengumpulkan dan menganalisis data.

Kemampuan ini meliputi: kemampuan untuk mencatat, menyajikan dat
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dalam sesuatu yang berarti (grafik)

c. mengevaluasi hasil suatu eksperimen

Kemampuan ini meliputi: kemampuan dalam mengevaluasi

(menyimpulkan) hasil percobaan

d. untuk berkomunikasi atau mengomunikasikan hasil

Kemampuan ini meliputi: kemampuan untuk mengomunikasikan

keseluruhan percobaan dengan jelas dan lengkap.

3. Kemampuan Bereksperimen

Brotosiswoyo (Utari: 2006) menggambarkan sejumlah kemampuan yang

dapat dikembangkan dalam melaksanakan kegiatan eksperimen,

kemampuan tersebut terbagi atas tiga tahap:

Kemampuan dalam menyiapkan kegiatan eksperimen:

a. Menggambarkan fenomena sains.

b. Menggambarkan karakteristik scientific theory.

c. Menggunakan hubungan matematik untuk meramalkan gambaran hasil

observasi dan eksperimen.

d. Merumuskan hasil melalui estimasi, aproksimasi dan order of

magnitude.

e. Mencari informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan hubungan antar

variabel dan menambahkan informasi untuk menetapkan hubungan

sebab akibat.

f. Mengidentifikasi variabel-variabel terkait.
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g. Membuat prediksi berdasarkan asumsi yang diperoleh dari hasil

hipotesis dan situasi eksperimen yang dibayangkan.

h. Mendesain eksperimen ( menentukan prosedur dan langkah

pengolahan data).

Kemampuan dalam melaksanakan kegiatan eksperimen :

a. Merancang/mengeset alat eksperimen.

b. Memahami spesifikasi alat ukur yang diperlukan.

c. Mengetahui kondisi pengukuran.

d. Membaca satuan.

e. Menuliskan data eksperimen.

f. Melaporkan data hasil eksperimen.

g. Bekerja sama

Kemampuan dalam melaporkan hasil kegiatan eksperimen :

a. Melakukan pengolahan data dan melaporkan hasil.

b. Menginterpretasikan dan mengobservasi data untuk menunjukkan

adanya hubungan antar variabel dan kecenderungan data.

c. Menjelaskan pemahaman dasar tentang kesalahan eksperimen

dan menganalisis kesalahan eksperimen tersebut.

d. Mengorganisasi dan mengkomunikasikan hasil dari observasi dan

eksperimen, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, terampil

menggunakan bahasa lisan maupun tulisan.

e. Menyimpulkan hasil eksperimen.
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utari (2008) mengenai

“Provisioning Experimental Ability Of Prospective Physics Teachers AtElementary

Level“ diperoleh hasil bahwa beberapa kemampuan bereksperimen

yang dimiliki oleh mahasiswa calon guru pada suatu LPTK masih belum

optimal, yaitu:

Kemampuan melakukan pengolahan data dan melaporkan hasil,
mendesain eksperimen/menentukan prosedur dan langkah pengolahan
data, mencari informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan
hubungan antar variabel dan menambahkan informasi untuk
menetapkan hubungan sebab akibat. Ini semakin memperkuat bahwa
pembelajaran fisika yang menekankan pada proses harus semakin
ditingkatkan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa kesamaan dari masing-masing

teori yang dikembangkan. Baik pola pikir ilmiah, kemampuan ilmiah

maupun kemampuan bereksperimen. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan

bahwa pembelajaran fisika memang harus berbasis penyelidikan dan penemuan

(inkuiri), untuk mencapai hal itu, siswa perlu memiliki kemampuan untuk

menemukan suatu konsep fisika. Kemampuan tersebut harus dilatihkan kepada

siswa. Dari uraian di atas, sintaks yang dirancang adalah sintaks atau

tahapan yang membangun kemampuan ilmiah siswa. Bagaimana siswa dilatih

untuk mengembangkan pola pikir dan kemampuan ilmiah dalam pembelajaran

fisika. Maka sintaks model pembelajaran yang dirancang berupaya untuk

melatihkan kemampuan-kemampuan berikut ini:

a. Kemampuan dalam mengungkapkan apa yang ingin diketahui.

b. Kemampuan dalam menentukan variabel yang akan diamati.

c. Kemampuan dalam membuat tabel pengamatan.
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d. Kemampuan dalam menentukan alat dan bahan yang diperlukan.

e. Kemampuan dalam merancang percobaan.

f. Kemampuan dalam melaksanakan percobaan.

g. Kemampuan dalam mengolah data percobaan.

h. Kemampuan dalam menginterpretasi data.

i. Kemampuan dalam menemukan konsep dari hasil interpretasi data.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan rancangan sintaks

model pembelajaran fisika berbasis inkuiri dalam konsep kinematika gerak

lurus. Berikut ini adalah rancangan sintaks model pembelajaran fisika berbasis

inkuiri dalam konsep kinematika gerak lurus untuk SMP yang peneliti rancang

sebelum melakukan uji coba dan perbaikan, berserta alasan pentingnya masing-

masing tahapan.

Tahapan I : Membangun rasa ingin tahu

Tahap membangun rasa ingin tahu ini didasarkan pada salah satu hakikat

ilmu pengetahuan yaitu curiousity berawal dari rasa ingin tahu. Keterlibatan

siswa dalam pembelajaran sangat penting. Upaya guru untuk membuat siswa

ingin mengetahui sesuatu adalah salah satu kegiatan yang harus ditempuh.

Sehingga, diharapkan siswa menjadi termotivasi untuk mencari tahu.

Kegiatan yang diperlihatkan pada tahap ini adalah hal-hal yang kontekstual.

Maksudnya, fenomena yang dihadirkan ada dan dekat dengan kehidupan

sehari-hari siswa. Misalkan pada materi gerak, tujuan dari pembelajaran ini

adalah mengetahui pengertian gerak. Hal sederhana yang dapat dilakukan guru
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adalah hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena pengertian

dari gerak adalah berpindahnya suatu benda dari kedudukan yang satu pada

kedudukan yang lain.

Seperti yang diungkapkan Trianto (2009: 166) bahwa:

“inkuiri berarti pertanyaan, pemeriksaan dan penyelidikan”. Dalam
tahap ini baik siswa maupun guru saling bertanya dan menanggapi
pertanyaan dan gagasan-gagasan. Sehinggga, siswa menyadari bahwa
ada yang harus diselidiki. Dengan kata lain siswa menyadari bahwa ada
hal penting yang harus ia cari tahu.

Pada tahap ini peran guru lebih dominan sebagai motivator. Guru memberi

rangsangan kepada siswa agar aktif secara mental dan bergairah berpikir.

Ketercapaian tahap ini dilihat dari aktivitas siwa yaitu: bertanya,

menanggapi, dan aktif berdiskusi mengenai fenomena yang guru sajikan.

Tahapan II : Mengungkapkan apa yang ingin diketahui

Tahap ini sebagai tindak lanjut dari tahap pertama. Setelah terbangun rasa

ingin tahu, keingintahuan itu harus diungkapkan. Seperti yang diungkapkan

oleh Gulo (Trianto, 2009: 168), bahwa salah satu kemampuan yang diperlukan

dalam pembelajaran inkuiri adalah pertanyaan atau permasalahan. Kegiatan

inkuiri dimulai dari pertanyaan yang diajukan. Untuk meyakinkan pertanyaan

tersebut ada dalam benak siswa, maka pada tahap ini penulis merancang tahap

“mengungkapkan apa yang ingin diketahui”.

Pada tahap ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang

ingin diketahui berdasarkan kegiatan sebelumnya. Fenomena dan pertanyaan-
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pertanyaan arahan pada tahap I membantu siswa menyadari “apa sebenarnya

yang ingin diketahui dari pembelajaran ini?”

Tahapan III : Menentukan tujuan

Tahap menentukan tujuan ini adalah tahap penyampaian tujuan pembelajaran

oleh guru. Hal ini dilakukan agar pembelajaran menjadi terarah. Tahap ini

merupakan tahap yang dinamakan sintaks tambahan (auxilary syntax). Dengan

kata lain, ini adalah sintaks pengajaran, bukan sintaks pembelajaran. Karena

dalam tahap ini, ketercapaiannya dilihat dari pihak guru, apakah guru

menyampaikan tujuan pembelajaran atau tidak.

Tahapan IV : Mengumpulkan data

Tahap mengumpulkan data ini adalah tahap yang harus dilalui dalam mencari

tahu suatu ilmu pengetahuan atau informasi. Tahap ini bertujuan untuk

membangun kesadaran siswa bahwa untuk mengetahui suatu fenomena,

haruslah mendapatkan data dari fenomena tersebut. Dalam tahap ini siswa

diharapkan dapat:

1. Menentukan variabel-variabel apa yang akan diamati

2. Membuat rancangan tabel pengamatan

3. Menentukan alat dan bahan

4. Merancang langkah-langkah pengambilan data

5. Melakukan pengambilan data
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Tahapan V : Mengolah data

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data

tersebut. Tahap ini didasarkan pada karakteristik dari pembelajaran inkuiri yang

menghendaki siswa memiliki kemampuan dalam mengolah data. Data yang

diolah adalah data pita ketik yang diperoleh siswa pada tahap sebelumnya

(tahap mengumpulkan data). Pita ketik yang diperoleh diukur jarak yang

ditempuh sejauh lima titik. Waktu tempuh untuk jarak lima titik tersebut adalah

0,1 sekon. Siswa menyajikan data tersebut pada tabel hasil pengamatan. Setelah

itu, data pada tabel disajikan menjadi grafik hubungan jarak terhadap waktu.

Tahapan VI : Menginterpretasi data

Setelah data diolah, maka langkah selanjutnya adalah menginterpretasi/

menafsirkan data tersebut. Interpretasi ini dilakukan terhadap grafik

yang telah siswa peroleh pada tahapan sebelumnya. Untuk materi gerak

lurus beraturan, interpretasi dilakukan siswa pada grafik hubungan jarak

terhadap waktu. Untuk materi gerak lurus berubah beraturan dan gerak jatuh

bebas adalah grafik hubungan jarak dan waktu kuadrat (t2).

Istilah yang dipakai oleh Gulo (Trianto, 2009: 169) untuk kegiatan pada

Tahap ini adalah analisis data. Penulis memberi nama “menginterpretasi data"

karena data-data yang diperoleh pada pembelajaran gerak lurus ini dalam

bentuk grafik. Untuk data dalam bentuk grafik, kata kerja operasional yang

sesuai adalah menginterpretasi.
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Tahapan VII : Menemukan konsep

Tahap ini merupakan karakteristik khas dari suatu pembelajaran inkuiri

penemuan. Konsep-konsep itu adalah konsep kecepatan, percepatan dan

percepatan gravitasi. Sebenarnya, pada tahap ini, istilah yang dipakai oleh Gulo

adalah membuat kesimpulan. Penulis memberi nama sendiri berdasarkan ide

dasar dari sintaks yang penulis rancang, yaitu menemukan konsep fisika

berdasarkan eksperimen atau penyelidikan. Tetapi maksud dari tahap ini sama

dengan apa yang dikatakan oleh Gulo (Trianto. 2009: 169) “langkah penutup

dari pembelajaran inkuiri adalah membuat kesimpulan sementara berdasarkan

data yang diperoleh siswa”.

Tahapan IX : Mengevaluasi pembelajaran

Dalam proses pembelajaran, kegiatan evaluasi sangat penting untuk

mengetahui hasil pembelajaran. Siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan dalam

bentuk tes formatif. Evaluasi memberikan informasi ketercapaian belajar siswa.

Dibawah ini adalah matriks rancangan sintaks yang penulis susun.
Tabel 2.2 Matriks Sintaks Pembelajaran

No Tahapan Tingkah laku guru Indikator ketercapaian
1. Membangun rasa

ingin tahu
Guru melakukan demonstrasi
atau menyajikan situasi dan
fenomena yang membangun
rasa ingin tahu siswa.

Siswa terlibat (bertanya,
menanggapi, berdiskusi)
*sumber data dari lembar
observasi

2. Mengungkapkan
apa yang ingin
diketahui

Guru membimbing siswa
mengungkapkan apa yang
ingin diketahui berdasarkan
kejadian dan fenomena yang
telah disajikan.

Siswa mengungkapkan apa
yang ingin diketahui
*sumber data dari LKS

3. Menentukan
tujuan

Guru menyampaikan tujuan
yang ingin dicapai pada
pertemuan tersebut

Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.*sumber data da
ri lembar observasi

4. Mengumpulkan
Data

Guru membimbing siswa
untuk mengidentifikasi

Siswa dapat:
mengidentifikasi variabel-
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variabel-variabel yang akan
diamati, membuat tabel
pengamatan, menentukan
alat dan bahan yang
diperlukan dan menyusun
prosedur percobaan yang
tepat, dan melakukan
percobaan

variabel yang akan diamati,
membuat tabel pengamatan,
menentukan alat dan bahan
yang diperlukan dan
menyusun prosedur
percobaan yang tepat, dan
melakukan percobaan
*sumber data dari LKS

5. Mengolah data Guru membimbing siswa
dalam mengolah data,
menyajikan dalam bentuk
table pengamatan dan /atau
bentuk grafik

Siswa dapat: menjelaskan
pengolahan data yang akan
dilakukan, mengubah data
dari tabel pengamatan
menjadi grafik
*sumber data dari LKS

6. Menginterpretasi
data

Guru membantu siswa
menginterpretasi data supaya
menemukan suatu konsep

Siswa dapat:
menginterpretasi grafik
yang ia buat
*sumber data dari LKS

7. Menemukan
Konsep

Guru membimbing siswa
dalam upaya penemuan
konsep dan/atau
memformulasikan konsep
yang diperoleh kedalam
bahasa matematik (rumus)

Siswa dapat: menemukan
konsep berdasarkan
interpretasi dia terhadap data.
*sumber data dari LKS

8. Mengevaluasi
Pembelajaran

Guru melakukan evaluasi
berupa tes sumatif

Siswa mengisi soal tes
Sumatif
*sumber data dari lembar
observasi


