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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Lembar Kerja Siswa

LKS merupakan salah satu media instruksional edukatif berbasis cetakan. LKS

digunakan sebagai perangkat pembelajaran menjadi pendukung buku dalam

pencapaian kompetensi dasar siswa. LKS diperlukan guna mengarahkan proses

belajar siswa, dimana pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik,

maka dalam serangkaian langkah aktivitas siswa harus berkenaan dengan

tugas-tugas dan pembentukkan konsep. LKS berperan sebagai pendamping dari

buku teks pelajaran. Sehingga di dalam LKS tidak perlu terdapat rangkuman

materi pelajaran karena materi pelajaran sudah ada di buku teks, soal-soal yang

disajikan bukan merupakan soal pilihan ganda, tetapi soal-soal yang

mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Hal ini didukung oleh

pendapat Trianto (2007:73) bahwa:

LKS adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan
penyelidikan atau pemecahan masalah. Lembar kegiatan ini dapat
berupa  panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran daam
bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi.

Menurut Fahrie (2012:10) mendefinisikan bahwa:

LKS merupakan lembaran-lembaran yang digunakan sebagai pedoman
di dalam pembelajaran serta berisi tugas yang harus dikerjakan oleh
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peserta didik. LKS sebagai penunjang untuk meningkatkan aktifitas
siswa dalam proses belajar sehingga dapat mengoptimalkan hasil
belajar.

Berdasarkan pendapat Trianto dan Fahrie dapat dikatakan bahwa LKS adalah

lembar kegiatan yang berisi panduan eksperimen atau percobaan untuk

melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah.

Sedangkan LKS menurut Tabatabai dalam Setiono (2011: 9),

LKS adalah lembar kerja yang berisi informasi dan perintah/instruksi
dari guru kepada siswa untuk mengerjakan suatu kegiatan belajar
dalam bentuk kerja, praktik, atau dalam bentuk penerapan hasil belajar
untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan pernyataan Tabatabai dapat dikatakan bahwa LKS adalah lembar

kerja yang berisi panduan atau perintah dari seorang guru kepada siswa untuk

mengerjakan suatu permasalahan. LKS ini dibuat oleh guru dan diberikan

kepada siswa agar siswa dapat mengerjakan permasalah yang diberikan

sehingga diperoleh solusi dari masalah tersebut. Media belajar LKS memiliki

tujuan dan manfaat yang positif apabila diterapkan dalam pembelajaran.

Menurut Ahliswiwite (2007: 5) menyatakan bahwa tujuan dan manfaat

menggunakan media belajar LKS adalah:

a. Mengaktifkan peserta didik dalam mengembangkan konsep
b. Mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar
c. Melatih peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan

keterampilan proses
d. Membantu guru dalam menyusun recana pembelajaran
e. Sebagai pedoman guru dan peserta didik untuk menambah informasi

tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara
sistematis

f. Membantu peserta didik memperoleh cacatan tentang materi yang
dipelajari melalui kegiatan belajar mengajar

g. Membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep
yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis
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Berdasarkan pendapat Ahliswiwite dapat dikatakan bahwa tujuan dan manfaat

menggunakan LKS adalah dapat mengaktifkan siswa dalam mengembangkan

konsep, dalam proses belajar mengajar, melatih siswa mengembangkan

keterampilan proses, dan membantu siswa menambah informasi tentang

konsep yang dipelajari.

Di samping LKS memiliki manfaat yang sangat membantu siswa dan guru

dalam kegiatan pembelajaran, LKS juga memiliki fungsi dan tujuan. Adapun

fungsi LKS menurut Iierr (2012:8) dalam proses belajar mengajar ada dua

sudut pandang. Dari sudut pandang peserta didik, fungsi LKS sebagai sarana

belajar baik di kelas, di ruang praktik, maupun di luar kelas. Sehingga siswa

berpeluang besar untuk mengembangkan kemampuan, menerapkan

pengetahuan, melatih keterampilan, memproses sendiri dengan bimbingan guru

untuk mendapat perolehannya. Sedangkan dari sudut pandang guru, melalui

LKS dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sudah menerapkan

metode membelajarkan siswa dengan kadar keaktifan peserta didik yang tinggi.

Hal ini juga didukung oleh Hidayat (2013: 14), bahwa tujuan LKS adalah:

a. Memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang perlu
dimiliki oleh peserta didik

b. Mengecek tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang
telah disajikan

c. Mengembangkan dan menerapkan materi pelajaran yang sulit
disampaikan secara lisan

LKS merupakan salah satu dari banyak media yang digunakan dalam proses

pembelajaran di sekolah. Dalam pembelajaran, media LKS banyak digunakan

untuk memancing aktifitas belajar siswa. Karena dengan LKS siswa akan
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merasa mengerjakannya, terlebih lagi apabila guru memberikan perhatian

penuh terhadap hasil pekerjaan siswa dalam LKS tersebut.

LKS biasanya hanya memuat uraian materi dan soal-soal pengayaan atau

pilihan ganda dan banyak LKS yang belum sesuai dengan  kurikulum yang

berlaku saat ini. Oleh karena itu dengan menggunakan LKS tersebut siswa

belum secara optimal melakukan pengalaman secara langsung untuk

menemukan konsep atau prinsip yang akan dipelajari. Salah satu LKS yang

telah dikembangkan adalah LKS berbasis inkuiri terbimbing. Menurut

Retnosari (2015: 99) menyatakan bahwa:

LKS dengan metode  inkuiri terbimbing dapat membantu siswa untuk
lebih mudah memahami materi pembelajaran dan dapat memberikan
pengalaman belajar secara langsung kepada siswa. LKS berbasis inkuiri
terbimbing ini dapat digunakan siswa sebagai media pembelajaran
untuk penunjang kegiatan pembelajaran karena LKS ini sudah
divalidasi pada penelitian pengembangan sebelumnya dengan kriteria
sangat menarik yaitu dengan kategori skor 3,33, sangat mudah yaitu
dengan kategori skor 3,31, dan sangat bermanfaat dengan kategori skor
3,36 serta efektif digunakan sebagai media pembelajaran dilihat dari
pencapaian nilai rata-rata hasil belajar siswa yang mencapai 79,61
dengan persentase ketuntasan 84,61 % dari standar Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) sebesar 70.

LKS inkuiri terbimbing ini dilihat dari kebermanfaatannya yaitu sudah

membantu meningkatkan minat siswa untuk mempelajari materi tersebut,

membantu meningkatkan pemahaman konsep, membantu mencapai tujuan

pembelajaran, dan evaluasi dalam LKS dapat digunakan untuk membantu

menilai penguasaan kompetensi.
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2. Inkuiri Terbimbing

Inkuiri yang dalam bahasa inggris inquiry, berarti pertanyaan, pemeriksaan

atau penyelidikan. Pembelajaran inkuiri dirancang untuk mengajak siswa

secara langsung ke dalam proses ilmiah ke dalam waktu yang relatif singkat.

Hanafiah dan Cucu (2009:77) mengungkapkan:

Inkuiri merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang
melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk
mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga
mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap dan keterampilan
sebagai wujud adanya perubahan perilaku.

Menurut Depdikbud dalam Putri (2009: 10) menyatakan bahwa:

Metode inkuiri merupakan proses pembelajaran yang bervariasi dan
meliputi kegiatan-kegiatan yang berdasarkan metode ilmiah, seperti
mengobservasi, merumuskan pertanyaan yang relevan, merencanakan
penyelidikan atau investigasi, mereview apa yang telah diketahui,
melaksanakan percobaan atau eksperimen dengan menggunakan alat
untuk memperoleh data, menganalisis dan menginterpretasi data serta
membuat prediksi dan mengkomunikasikan hasilnya.

Menurut Trianto (2007: 135) mengungkapkan bahwa:

Sasaran utama kegiatan pembelajaran inkuiri adalah (1) keterlibatan
siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar; (2) keterarahan
kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran; dan (3)
mengembangkan sikap percaya pada diri siswa tentang apa yang
ditemukan dalam proses inkuiri.

Menurut Novarina (2011:21) menyatakan bahwa :

Metode inkuiri terbimbing adalah kegiatan inkuiri dimana masalah
dikemukakan guru kemudian siswa bekerja untuk menemukan jawaban
terhadap masalah tersebut dibawah bimbingan intensif guru, dengan
langkah-langkah (1) merumuskan masalah; (2) merumuskan hipotesis;
(3) merancang percobaan; (4) melakukan percobaan; (5)
mengumpulkan dan menganalisis data; (6) membuat kesimpulan.
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran inkuiri adalah model pembelajaran, dimana siswa menemukan

sendiri jawaban dari masalah yang diberikan oleh guru. Guru tidak melepas

begitu saja siswanya  untuk menemukan jawaban sendiri atas masalah yang

diberikan, tetapi guru membimbing dan mengarahkan siswa untuk dan

memecahkan suatu permasalahan fisika dengan mengikuti langkah-langkah

seperti orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merencanakan

percobaan, melakukan percobaan, menganalisis data, dan menyimpulkan

sehingga diperoleh suatu jawaban dari masalah tersebut. Dalam hal ini guru

hanya sebagai fasilitator

Menurut Herdy (2010: 4) pendekatan inkuiri terbimbing yaitu pendekatan

inkuiri dimana guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi

pertanyaan awal dan mengarahkan pada suatu diskusi. Guru mempunyai peran

aktif dalam menentukan permasalahan dan tahap-tahap pemecahannya.

Berdasarkan pendapat Herdy dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan

inkuiri terbimbing siswa belajar lebih berorientasi pada bimbingan dan

petunjuk dari guru hingga siswa dapat memahami konsep-konsep pelajaran.

Pada pendekatan ini siswa akan memecahkan suatu masalah yang harus

diselesaikan baik melalui diskusi kelompok maupun secara individual sehingga

nantinya mampu menyelesaikan masalah dan menarik suatu kesimpulan secara

mandiri.

Model pembelajaran inkuiri terbimbing menurut Dimyati dan Mudjiono

(2009:173) adalah pengajaran yang mengharuskan siswa mengolah pesan
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sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Dalam model

inkuiri siswa dirancang untuk terlibat dalam melakukan inkuiri. Model

pengajaran inkuiri merupakan pengajaran yang berpusat pada siswa. Tujuan

utama model inkuiri adalah mengembangkan keterampilan intelektual, berpikir

kritis, dan mampu memecahkan masalah secara ilmiah.

Dalam pembelajaran inkuiri, terdapat langkah-langkah atau tahapan yang harus

pendidik lakukan jika akan menerapkan model pembelajaran inkuiri ini.

Tahapan- tahapan inkuiri menurut Hamalik (2001:219) adalah

1) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 2) merumuskan masalah, 3)
merumuskan hipotesis-hipotesis, 4) merancang pendekatan investigatif
yang meliputi eksperimen, 5) melaksanakan eksperimen, 6)
mensintesiskan pengetahuan, 7) memiliki sikap ilmiah, antara lain
objektif, ingin tahu, keterbukaan, menginginkan dan menghormati
model-model teoritis, serta bertanggung jawab.

Sanjaya (2010:303) juga mengemukakan tahapan inkuiri sebagai berikut:

a. Orientasi,
b. Merumuskan masalah,
c. Mengajukan hipotesis,
d. Mengumpulkan data,
e. Menguji hipotesis,
f. Merumuskan kesimpulan.

Berdasarkan pendapat Hamalik dan Sanjaya dapat dikatakan bahwa inkuiri

memiliki beberapa tahapan saat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran yaitu

orientasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data,

menguji hipotesis, merumuskan kesimpulan. Selain itu juga dalam

pembelajaran inkuiri siswa dapat memiliki sikap ilmiah antara lain objektif,

ingin tahu, keterbukaan, menginginkan dan menghormati model-model teoritis,

serta bertanggung jawab.
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Lima tahapan yang harus ditempuh dalam melaksanakan kegiatan inkuiri

menurut Suryani dan Agung (2012:25) adalah:

a. Perumusan masalah untuk dipecahkan oleh siswa
b. Menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah

hipotesis
c. Siswa mencari informasi, data, fakta yang diperlukan untuk

menjawab permasalahan/hipotesis
d. Menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi
e. Mengaplikasikan kesimpulan/generalisasi dalam situasi baru

Semetara langkah-langkah inkuiri terbimbing menurut Memes (2000:42),

yaitu:

a. Merumuskan masalah
b. Membuat hipotesis
c. Merencanakan kegiatan
d. Melaksanakan kegiatan
e. Mengumpulkan data
f. Mengambil kesimpulan

Enam langkah pada inkuiri terbimbing ini mempunyai peranan yang sangat

penting dalam proses pembelajaran di kelas dan akan memacu siswa untuk

belajar lebih aktif dengan mengeluarkan segala kreatifitas yang mereka miliki.

Siswa akan beperan aktif melatih berkomunikasi, keberanian, bertanya, dan

berusaha mendapatkan pengetahuannya sendiri untuk memecahkan masalah

yang dihadapi atau suatu fenomena yang mereka teliti.

Hal ini juga didukung oleh pendapat Retnosari (2015:102) bahwa secara umum

kegiatan inkuiri terbimbing terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

a. Orientasi
Pada langkah ini ditampilkan gambar berupa fenomena yang terjadi
dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi
pembelajaran.

b. Merumuskan Masalah
Pada langkah ini dengan bimbingan guru, siswa diminta untuk dapat
merumuskan masalah berdasarkan gambar yang telah ditampilkan
sebelumnya.
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c. Merumuskan Hipotesis
Pada langkah ini dengan bimbingan guru, siswa diminta untuk dapat
merumuskan jawaban berdasarkan rumusan masalah yang telah
dibuat.

d. Melakukan Percobaan
Pada langkah ini ditampilkan gambar alat dan bahan serta prosedur
percobaan yang harus dilakukan siswa dengan bimbingan guru.
Siswa diminta untuk melakukan percobaan untuk menguji hipotesis
yang telah dibuat sebelumnya.

e. Menganalisis Data
Pada langkah ini diberikan pertanyaan untuk menganalisis data hasil
percobaan yang telah dilakukan.

f. Menyimpulkan
Pada langkah ini dengan bimbingan guru, siswa diminta agar dapat
menyimpulkan apakah hipotesis yang telah dibuat diterima atau
ditolak berdasarkan percobaan dan analisis data hasil percobaan
yang telah dilakukan.

Berdasarkan pendapat Retnosari dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan

kegiatan inkuiri terbimbing dalam pembelajaran ada beberapa tahapan yang

harus guru lakukan yaitu tahap orientasi, merumuskan masalah, merumuskan

hipotesis, melakukan percobaan, menganalisis data, dan menyimpulkan. Enam

langkah ini bertujuan agar siswa berperan aktif selama pembelajaran untuk

menemukan sendiri konsep-konsep khususnya konsep fisika. Sedangkan guru

perperan hanya membimbing dan mengarahkan siswa selama kegiatan

pembelajaran.

Setiap model pembelajaran memiliki keunggulan dan kelemahan saat

diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Begitupula dengan model

pembelajaran inkuiri terbimbing. Menurut Roestiyah (2008:76 -77) inkuiri

terbimbing memiliki keunggulan, sebagai berikut:

a. Dapat membentuk dan mengembangkan “Self-Concept”  pada diri
siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-
ide yang lebih baik.

b. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi
proses belajar yang baru.
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c. Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya
sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka.

d. Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang.
e. Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu.
f. Memberi kebebasan pada siswa untuk belajar sendiri.
g. Dapat memberikan waktu kepada siswa secukupnya sehingga

mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi.

Selain memiliki keunggulan, model pembelajaran ini juga memiliki

kelemahan. Kelemahan dari model pembelajaran inkuiri terbimbing ini antara

lain:

a. Guru harus tepat memilih masalah yang akan dikemukakan untuk
membantu siswa menemukan konsep.

b. Guru dituntut menyesuaikan diri terhadap gaya belajar siswa-
siswanya.

c. Guru sebagai fasilitator diupayakan kreatif dalam mengembangkan
pertanyaan.

Kelemahan model pembelajaran inkuiri terbimbing ini dapat di atasi dengan

cara:

a. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing agar
siswa terdorong mengajukan dugaan awal.

b. Menggunakan bahan atau permainan yang bervariasi.
c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan gagasan-

gagasan meskipun gagasan tersebut belum tepat.

Setiap model pembelajaran pasti memiliki keunggulan dan kelemahan ketika

diterapkan pada suatu proses pembelajaran di kelas. Begitupula dengan  model

pembelajaran inkuiri terbimbing. Model pembelajaran ini  juga memiliki

keunggulan yaitu mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja sesuai dengan

inisiatif dan kreatifitas siswa, mengembangkan keterampilan-keterampilan

yang dimiliki siswa, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir

mandiri untuk membantu siswa menemukan konsep, dan mengembangkan

kemampuan siswa dalam hal mengemukakan gagasan atau ide, bertanya, dan

berdiskusi. Selain itu, model pembelajaran inkuiri memiliki kelemahan yaitu
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guru harus tepat dalam memilih permasalahan yang akan dikemukakan, guru

harus mengembangkan pertanyaan sevariatif mungkin, dan guru harus

menyesuaikan gaya belajar untuk setiap siswanya.

3. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah hasil yang dapat kita ketahui setelah kita melaksanakan

kegiatan pembelajaran, dimana hasilnya telah memenuhi tujuan dari proses

pembelajaran tersebut. Menurut Hamalik (2001: 30) bahwa hasil belajar adalah

bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang

tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan tidak mengerti menjadi

mengerti. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dimyati dan

Mudjiono(2009: 3-4) hasil belajar merupakan:

Hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi
guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar.
Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan
puncak proses belajar. Hasil belajar, untuk sebagian adalah berkat
tindak guru, suatu pencapaian tujuan pengajaran. Pada bagian lain,
merupakan peningkatan kemampuan mental siswa.

Menurut pendapat Dimyati dan Mudjiono dapat dikatakan bahwa hasil belajar

merupakan hasil dari suatu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan antara

siswa dan guru. Dari sisi guru, hasil belajar merupakan puncak atau akhir dari

kegiatan pembelajaran. Sedangkan dari sisi siswa, hasil belajar merupakan

hasil yang diperoleh  siswa setelah berakhirnya suatu kegiatan pembelajaran.

Hasil belajar merupakan ukuran keberhasilan belajar siswa dalam proses

pembelajaran dan sebagai bukti bahwa antara guru dan siswa telah melakukan

kegiatan belajar mengajar.
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Menurut Dimyati dan Mudjiono(2009: 20)  hasil belajar merupakan:

Suatu puncak proses belajar. Hasil belajar tersebut terjadi terutama
berkat evaluasi guru. Hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran dan
dampak pengiring. Kedua dampak tersebut bermanfaat bagi guru dan
siswa.

Berdasarkan pendapat Dimyati dan Mudjiono di atas, dapat dikatakan bahwa

hasil belajar merupakan suatu proses puncak atau akhir dari kegiatan

pembelajaran yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menyerap atau

memahami suatu materi yang disampaikan. Selain itu, hasil belajar adalah

proses dari suatu kegiatan pembelajaran yang dapat mengubah perilaku atau

tingkah laku siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran dan sebagai bukti

adanya proses belajar mengajar antara pendidik dan siswa. Hal tersebut sesuai

dengan yang diungkapkan oleh Djamarah dan Zain (2006:105) sebagai berikut:

a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai
prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok.

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran yang telah
dicapai, baik secara individual maupun kelompok.

Berdasarkan pendapat Djamarah dan Zain dikatakan bahwa hasil belajar adalah

hasil yang diperoleh melalui daya serap terhadap bahan pengajaran yang telah

diajarkan oleh guru dan perubahan perilaku yang telah ditetapkan dalam tujuan

pembelajaran. Proses kognitif tersebut menghasilkan suatu hasil belajar. Hasil

belajar tersebut terdiri dari informasi verbal, keterampilan intelek,

keterampilan motorik, sikap, dan siasat kognitif. Menurut Gagne dalam

Dimyati dan Mudjiono( 2009:10) menyatakan kelima hasil belajar tersebut

merupakan kapabilitas siswa. Kapabilitas siswa tersebut berupa:

a. Informasi verbal adalah kapabilitas untuk mengungkapkan
pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis.
Pemilihan informasi verbal memungkinkan individu berperanan
dalam kehidupan.
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b. Keterampilan intelektual adalah kecakapan yang berfungsi untuk
berhubungan dengan lingkungan hidup serta mempresentasikan
konsep dan lambang. Keterampilan intelek ini terdiri dari
diskriminasi jamak, konsep konkret dan definisi, dan prinsip.

c. Strategi kognitif adalah kemampuan menyalurkan dan mengarahkan
aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan
konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah.

d. Keterampilan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian
gerak jasmani dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak
jasmani

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak obyek
berdasarkan penilaian terhadap obyek tersebut.

Hasil belajar memuat tiga ranah. Menurut Bloom dalam Sardiman (2007 : 23-

24) bahwa ada tiga ranah dalam hasil belajar, yaitu:

a. Kognitif : Knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension
(pemahaman, menjelaskan, meringkas), analysis (menguraikan,
menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan,
merencanakan, membentuk bangunan baru), evaluation (menilai),
application (menerapkan).

b. Affective : Receiving (sikap menerima), responding (memberi
respon), valuing (menilai), organization (organisasi),
characterization (karakterisasi).

c. Psychomotor : initiatory level, pre-rountine level, routinized level

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar

mencakup beberapa ranah diantaranya adalah ranah afektif, ranah kognitif, dan

ranah psikomotorik. Ketiga ranah ini akan terlihat selama pembelajaran

berlangsung hingga saat pembelajaran telah selesai.

Sudjana (2005:3) juga mengungkapkan bahwa hasil belajar siswa pada

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar

dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris.

Berdasarkan rumusan Krathwohl & Bloom dalam Dimyati (2009: 23-28) ranah

kognitif terdiri dari enam perilaku-perilaku sebagai berikut:

a. Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah
dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan
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dengan fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, atau
metode.

b. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna
tentang hal yang dipelajari.

c. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah
untuk menghadapi masaah yang nyata dan baru. Misalnya,
menggunakan prinsip.

d. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam
bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan
baik. Misalnya mengurangi masalah menjadi bagian yang telah kecil.

e. Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru.
Misalnya kemampuan menyusun suatu program kerja.

f. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang
beberapa hak berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, kemampuan
menilai hasil karangan.

Berdasarkan pendapat di atas mengenai perilaku-perilaku di dalam ranah

kognitif dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku ranah kognitif terdiri dari

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah

kognitif berhubungan dengan hasil belajar siswa. Hasil belajar akan tercapai

bila ranah kognitif siswa baik. Namun  Keberhasilan seseorang dalam

melakukan suatu aktivitas belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor  dalam

pencapaian hasil belajar yaitu berasal dari dalam diri maupun dari luar diri

orang yang belajar. Berdasarkan pendapat Slameto (2003: 54) faktor-faktor

yang mempengaruhi keberhasilan belajar itu dapat dibagi menjadi dua bagian

besar yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

a. Faktor Intern

1) Faktor Jasmaniah
Keadaan jasmani yang perlu diperhatikan,pertama kondisi fisik yang
normal atau tidak memiliki cacat sejak dalam kandungan sampai
sesudah lahir. Kedua, kondisi kesehatan fisik. Kondisi fisik yang
sehat dan segar sangat mempengaruhi keberhasilan belajar.

2) Faktor Psikologis
Faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan belajar ini
meliputi segala hal yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang.
Ada tujuh faktor yang tergolong dalam faktor psikologis.



25

Faktor-faktor itu meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif,
kematangan dan kelelahan.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar dapat dikelompokkan
menjadi tiga faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor
masyarakat.
1) Faktor lingkungan keluarga

Suasana lingkungan rumah yang cukup tenang, adanya perhatian
orang tua terhadap perkembangan proses belajar dan pendidikan
anak-anaknya maka akan mempengaruhi keberhasilan belajarnya.

2) Faktor lingkungan sekolah
Hal yang paling mempengaruhi keberhasilan belajar para siswa di
sekolah mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan
siswa, relasi siswa dengan siswa, pelajaran, waktu sekolah, tata tertib
atau disiplin yang ditegakkan secara konsekuen dan konsisten.

3) Faktor lingkungan masyarakat
Lingkungan yang dapat menunjang keberhasilan belajar diantaranya
adalah lembaga-lembaga pendidikan nonformal, seperti kursus
bahasa asing, bimbingan tes, pengajian remaja dan lain-lain.

Berdasarkan pendapat Slameto dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian

hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal ini berasal dari dalam diri orang yang belajar, dimana meliputi

faktor jasmaniah dan psikologis. Sedangkan faktor eksternal ini berasal dari

luar diri orang yang belajar, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh

karena itu seorang pendidik harus memperhatikan faktor-faktor yang

menghambat atau mempengaruhi pencapaian hasil belajar siswa selama proses

pembelajaran sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar

seseorang.
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4. Minat Belajar Siswa

Minat belajar sangat menentukan keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran.

Minat merupakan suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Hal ini

berarti seseorang melakukan aktivitas atas kemauan atau keinginannya tanpa

ada desakan atau perintah dari orang lain untuk melakukan aktivitas tersebut.

Seorang siswa yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi tertentu

cenderung tertarik perhatiannya dan dengan demikian timbul motivasinya

untuk mempelajari bidang studi tersebut. Menurut Sardiman (2007:76)

menyatakan bahwa:

Minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang
melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan
keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Hal ini
menunjukkan bahwa minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang
kepada seseorang (biasanya disertai dengan perasaan senang), karena
itu merasa ada kepentingan dengan sesuatu itu.

Minat sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar sebab minat dapat

merangsang diri siswa untuk melakukan kegiatan aktivitas dalam belajar.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Slameto (2003:57) bahwa :

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar karena bila bahan pelajaran
yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan
belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya. Ia
segan untuk belajar dan ia tidak memperoleh kepuasan dari pelajaran
itu. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa lebih mudah dipelajari
dan disimpan karena minat menambah kegiatan belajar.

Minat berkaitan dengan rasa senang terhadap sesuatu hal yang dianggapnya

memiliki hubungan erat dengan dirinya. Sama halnya dengan siswa, siswa

akan merasa senang atau memiliki daya tertarik terhadap kegiatan

pembelajaran apabila kegiatan pembelajaran tersebut menarik baginya.

Hal ini juga diungkapkan oleh Slameto( 2003:180) bahwa:
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Minat adalah suatu rasa lebih suka dan keterikatan pada suatu hal atau
aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah
penerimaan  akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu
di luar diri. Semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut,
semakin besar minat.

Sardiman (2007:95) juga mengungkapkan motivasi sangat erat hubungannya

dengan unsur minat. Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat

sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses

belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat.

Seperti yang diungkapkan oleh Sardiman (2007:180) bahwa:

Bila siswa menyadari bahwa belajar merupakan suatu alat untuk
mencapai beberapa tujuan yang dianggapnya penting, dan bila siswa
melihat bahwa hasil dari pengalaman belajarnya akan membawa
kemajuan pada dirinya, kemungkinan besar ia akan berminat
(dan bermotivasi) untuk mempelajarinya.

Oleh karena itu, siswa akan berminat terhadap kegiatan belajar jika kegiatan

belajar tersebut penting baginya. Jika hasil dari kegiatan belajar tersebut

berdampak positif baginya bahkan membawa perubahan yang baik atas

dirinya, maka sangat besar peluangnya siswa tersebut berminat untuk

melakukan kegiatan belajar. Hal ini juga didukung oleh Slameto (2003: 181)

yang menyatakan bahwa “cara paling efektif untuk membangkitkan minat pada

suatu objek yang baru adalah dengan menggunakan minat-minat siswa yang

sudah ada”.

Selain menumbuhkan atau membangkitkan minat siswa dengan cara membuat

semenarik mungkin suatu kegiatan belajar, juga dapat dilakukan dengan

menggunakan minat-minat siswa yang sudah ada pada dirinya sehingga

seorang pendidik dengan mudah untuk menumbuhkan minat siswa sebab
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mereka telah memiliki minat-minatnya sendiri terhadap suatu kegiatan belajar

yang mereka inginkan sehingga guru hanya mengikuti kemauan siswa sesuai

dengan minat mereka terhadap suatu kegiatan belajar. Guru sejak

merencanakan kegiatan pembelajarannya sudah memikirkan perilakunya

terhadap siswa sehingga dapat menarik perhatian dan menimbulkan motivasi

siswa dan tidak berhenti pada rencana pembelajaran dalam pelaksanaan

kegiatan pembelajarannya.

Menurut Slameto (2003:58), bahwa siswa yang berminat dalam belajar

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan
mengingat sesuatu yang dipelajari secara terus menerus.
Siswa yang memiliki minat yang tinggi terhadap pelajaran ang
disenanginya ia akan memperhatikan pelajaran itu secara terus
menerus tidak mudah terpengaruh oleh apapun.

b. Ada rasa suka dan senang terhadap sesuatu yang diminati
Siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi akan belajar dengan
senang, perasaan bahagia, tidak ada perasaan yang membuatnya
tertekan sehingga siswa akan mudah untuk memahami materi yang
telah diajarkan.

c. Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang
diminati
Siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi setelah memperoleh
hasil dari apa yang telah diusahakannya maka ia akan merasa puas
dan bangga terhadap jerih payahnya dalam memperoleh nilai belajar.

d. Lebih menyukai suatu hal daripada yang lain
Siswa yang memiliki minat yang tinggi akan mengabaikan aktifitas
yang tidak berhubungan dengan minatnya.

e. Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktifitas atau kegiatan
Siswa yang memiliki minat yang tinggi maka ia akan mengikuti
aktifitas yang berhubungan dengan materi pelajaran yang disukai.

Berdasarkan pendapat Slameto dapat disimpulkan bahwa siswa yang berminat

dalam belajar memiliki beberapa indikator yaitu selalu memperhatikan

pelajaran yang disenanginya, belajar dengan senang tanpa ada perasaan yang

membuatnya tertekan, bangga dan merasa puas terhadap usaha atau jerih payah
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yang telah dilakukan sehingga mendapatkan hasil yang baik, seperti merasa

puas dapat mengerjakan soal fisika yang membuatnya menantang dan bangga

telah menemukan referensi materi pelajaran yang sulit, dan tidak akan

melakukan kegiatan yang tidak mereka senangi misalkan siswa tidak akan

pergi untuk bermain ketika sedang mempelajari pelajaran yang disukainya

serta siswa akan mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pelajaran

disukainya seperti belajar kelompok.

Hal ini juga didukung oleh Armansyah (2015:3), menyatakan bahwa terdapat

empat indikator yang dapat memunculkan minat belajar siswa yaitu:

a. Perasaan senang
Seseorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap
suatu mata pelajaran, maka siswa tersebut akan terus mempelajari
ilmu yang disenanginya.

b. Ketertarikan siswa
c. Perhatian siswa

Siswa yang memiliki minat belajar pada objek tertentu, dengan
sendirinya akan memperhatikan objek tersebut.

d. Keterlibatan siswa
Ketertarikan siswa akan suatu objek yang mengakibatkan siswa
tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan
kegiatan dari objek tersebut

Seorang siswa yang memiliki minat terhadap suatu objek akan cenderung

untuk selalu memperhatikan, memiliki ketertarikan, selalu berpartisipasi atau

terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan suatu objek yang

diminatinya, dan merasa senang terhadap objek tersebut. Hal ini didukung oleh

Wangsa (2012:5) yang menyatakan bahwa indikator minat terdiri dari

perbuatan, perhatian, dan perasaan senang. Minat yang muncul, diikuti oleh

tercurahnya perhatian pada kegiatan pembelajaran, dengan sendirinya telah

membawa siswa ke suasana partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri atau indikator

adanya minat pada seseorang, antara lain adanya perasaan senang, pernyataan

lebih menyukai dari pada yang lain, adanya rasa ketertarikan, adanya

peningkatan perhatian, adanya aktivitas serta keterlibatan seseorang secara

aktif pada kegiatan tersebut yang merupakan akibat dari rasa senang dan

perhatian. Namun, minat belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor yang

dapat menyebabkan minat pada diri siswa berkurang bahkan hilang.

Menurut Soemanto dalam Suparman (2008: 16-17), menyatakan bahwa minat

belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Faktor yang bersumber dari siswa itu sendiri
1) Tidak mempunyai tujuan yang jelas, jika tujuan belajar sudah

jelas maka siswa cenderung menaruh minat terhadap belajar.
2) Bermanfaat atau tidaknya sesuatu yang dipelajari bagi individu
3) Kesehatan yang sering menggangu
4) Adanya masalah atau keskaran kejiwaan seperti gangguan

emosional, rasa tidak senang, gangguan dalam proses berpikir
yang akan berpengaruh pada minat belajar siswa

b. Faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah
1) Cara penyampaian pelajaran
2) Media pembelajaran yang digunakan
3) Adanya konflik pribadi antara guru dan siswa
4) Suasana lingkungan sekolah

c. Faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga dan masyarakat
1) Masalah broken home
2) Perhatian utama siswa dicurahkan kepada kegiatan-kegiatan di

luar sekolah

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor dari diri siswa sendiri,

sekolah, keluarga, dan masyarakat. Faktor-faktor ini yang akan mempengaruhi

minat siswa untuk belajar. Jika siswa tidak memiliki tujuan belajar yang jelas

maka siswa tidak akan menaruh minatnya sebab tinggi rendahnya minat siswa

tergantung dari tujuan belajar yang jelas dari siswa.
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Dalam proses pembelajaran penyampaian pelajaran oleh guru sangat

menentukan minat belajar siswa. Jika guru hanya menguasai materi pelajaran

sedangkan guru kurang pandai dalam menerapkan metode belajar, hal ini juga

akan mempengaruhi minat belajar siswa. Selain itu juga penggunaan media

pembelajaran yang digunakan selama kegiatan pembelajaran juga akan

mempengaruhi  minat belajar siswa. Jika media yang digunakan seperti lembar

kerja siswa atau media cetak lainnya tidak menarik, siswa tidak akan berminat

terhadap pelajaran tersebut dan tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya,

karena tidak ada daya tarik baginya. Namun sebaliknya jika media yang

digunakan menarik, banyak gambar animasi dan berwarna, serta kegiatan

pembelajaran yang mengikutsertakan peran siswa selama pembelajaran, siswa

pasti akan menaruh perhatiannya dan akan terus menerus mengikuti

pembelajaran tersebut. Pada saat ini di luar sekolah banyak sekali hal-hal yang

dapat menarik minat siswa untuk belajar seperti olahraga dan bekerja sehingga

dapat mengurangi minat siswa untuk belajar. Selain itu juga masalah yang

terjadi dari pihak orang dan lingkungan juga akan mempengaruhi minat belajar

siswa.

B. Kerangka Pemikiran

Keberhasilan dari pencapaian hasil belajar pada bidang studi, cenderung

dipengaruhi oleh strategi yang digunakan oleh guru dalam proses

pembelajaran. Salah satu strategi yang digunakan adalah pemilihan media

pembelajaran yang tepat. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan

lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing pada materi Suhu dan



32

Perubahannya sebagai media pembelajaran fisika. Penelitian ini terdapat dua

variabel yaitu variabel bebas dan terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini

adalah lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing (X), sedangkan variabel

terikatnya adalah minat belajar (Y1) dan hasil belajar (Y2). Untuk mendapatkan

gambaran yang jelas tentang pengaruh variabel bebas terhadap varibel terikat,

maka dapat dijelaskan dengan paradigma pemikiran seperti pada Gambar 2.1.

Kelas Eksperimen

Gambar 2.1 Bagan Paradigma Pemikiran

Keterangan:

X : Lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing (kelas eksperimen)

X :  Lembar kerja siswa konvensional atau lembar kerja siswa yang

digunakan di sekolah (kelas kontrol)

Y1 : Minat belajar siswa

Y2 : Hasil belajar siswa

r :  Perbandingan antara minat dan hasil belajar siswa antara kelas

eksperimen dan kelas kontrol

Y1

Kelas Kontrol

X

r

Y2

Y1

Y2

X
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengunaan lembar kerja

siswa berbasis inkuiri pada materi Suhu dan Perubahannya terhadap minat dan

hasil belajar siswa. Pada penelitian ini terdapat dua kelas yaitu kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen merupakan kelas yang

diberikan perlakuan menggunakan lembar kerja siswa berbasis inkuiri

terbimbing pada materi suhu dan perubahannya. Lembar kerja siswa ini diduga

dapat membangkitkan minat siswa untuk belajar fisika dan meningkatkan hasil

belajar siswa khususnya pada ranah kognitif. Hal ini dikarenakan, siswa

dituntun untuk mengikuti langkah-langkah inkuiri terbimbing selama proses

pembelajaran yaitu orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis,

merencanakan percobaan,  menganalisis data, dan menyimpulkan. Oleh karena

itu, pembelajaran akan lebih efisien dan efektif sebab siswa menemukan

sendiri jawaban atas permasalahan fisika yang diberikan dengan belajar dan

bekerja secara berkelompok mengikuti langkah-langkah inkuiri terbimbing

pada lembar kerja siswa sehingga siswa akan berperan aktif dan saling berbagi

informasi atau ide untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing pada materi Suhu dan

Perubahannya ini juga akan mencipta suasana belajar yang lebih aktif, dapat

membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi pembelajaran, dapat

memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada siswa, dan dapat

mengaktifkan siswa selama proses pembelajaran. Selain itu, pada lembar kerja

siswa ini disajikan fenomena yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang

berkaitan dengan materi Suhu dan Perubahannya, lembar kerja siswa ini

menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa, desain yang imajinatif,
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berwarna, menggunakan jenis huruf yang variatif, pemilihan gambar animasi

yang tepat, dan desain lay out yang menarik sehingga siswa akan tertarik untuk

mempelajari materi fisika khususnya materi Suhu dan Perubahannya.

Sedangkan kelas kontrol merupakan kelas yang diberikan perlakuan

menggunakan lembar kerja siswa konvensional atau lembar kerja siswa yang

digunakan di sekolah dengan metode konvensional (ceramah). Lembar kerja

siswa ini berisi uraian materi dan soal-soal pengayaan materi Suhu dan

Perubahannya.

Setelah siswa pada kelas eksperimen diberi perlakuan menggunakan lembar

kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing dan kelas kontrol diberi perlakuan

menggunakan lembar kerja siswa konvensional, diawal dan diakhir

pembelajaran untuk kedua kelas pada setiap pertemuan, guru memberikan soal

pre test dan post test untuk mengetahui hasil belajar siswa ranah kognitif.

Kemudian, memberikan angket pada kedua kelas untuk mengetahui minat awal

dan minat akhir siswa terhadap pembelajaran fisika. Selanjutnya, pengaruh

penggunaan lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing ini diukur dengan

cara membandingkan perbedaan rata-rata N-gain minat dan hasil belajar siswa

antara kelas eksperimen dan kontrol.

C. Anggapan Dasar

Anggapan dasar berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran adalah:

1. Siswa yang dijadikan sebagai sampel untuk kelas kontrol dan eksperimen

memiliki kemampuan yang sama. Kemampuan siswa antara kelas kontrol

dan kelas eksperimen didasarkan pada nilai Mid Semester.
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2. Setiap sampel memperoleh materi yang sama. Materi yang digunakan

adalah Suhu dan Perubahannya yang berdasarkan kurikulum KTSP.

D. Hipotesis Penelitian

Pengaruh penggunaan lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing diukur

dengan cara membandingkan perbedaan rata-rata N-gain minat dan N-gain

hasil belajar siswa antara kelas ekperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan

tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan pada

penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesis Pertama:

H1o : Tidak ada perbedaan peningkatan rata-rata minat siswa menggunakan

lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing antara kelas eksperimen

dengan kelas kontrol.

H1a : Ada perbedaan peningkatan rata-rata minat siswa menggunakan lembar

kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing antara kelas eksperimen dengan

kelas kontrol.

Hipotesis Kedua:

H2o : Tidak ada perbedaan peningkatan rata-rata hasil belajar siswa

menggunakan lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing antara

kelas eksperimen dengan kelas kontrol.

H2a : Ada perbedaan peningkatan rata-rata hasil belajar siswa menggunakan

lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing antara kelas eksperimen

dengan kelas kontrol.


