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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan LKS 

berbasis inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar serta mendeskripsikan hasil 

belajar dan keterampilan proses sains siswa setelah menggunakan LKS berbasis 

inkuiri terbimbing. Metode penelitian ini adalah True Experimental, dengan 

sampel kelas VIII H sebagai kelas kontrol dan VIII J sebagai kelas eksperimen, 

ditentukan dengan teknik purposive sampling. Desain penelitian yang digunakan 

adalah pretest-postest control group design. Data diuji dengan analisis N-gain, uji 

normalitas, uji homogenitas dan Independent Sample T Test. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat pengaruh signifikan menggunakan LKS berbasis inkuiri 

terbimbing terhadap hasil belajar. Rata-rata hasil belajar ranah kognitif sebesar 

85,24 dan peningkatan hasil belajar dengan N-gain 0,81 (kategori tinggi).  

Kata kunci: hasil belajar, inkuiri terbimbing, keterampilan proses sains, LKS. 

ABSTRAK 

 

PENGARUH PENGGUNAAN LKS BERBASIS INKUIRI TERBIMBING TERHADAP 



 
 

 
 

 
PENGARUH PENGGUNAAN LKS BERBASIS INKUIRI TERBIMBING 

TERHADAP HASIL BELAJAR DAN KETERAMPILAN PROSES  

SAINS PADA MATERI FLUIDA STATIS 

 

 

 

Oleh 

Ryna Aulia Falamy 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA PENDIDIKAN 

 

Pada 

 

Program Studi Pendidikan Fisika 

Jurusan Pendidikan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 









 

vi 

 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 19 Juni 1994 sebagai anak ke dua dari tiga 

bersaudara, pasangan Bapak Imlan M dan Ibu Aprilia Rose Merry. 

 

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 1999 di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Labuhan Ratu lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 

Labuhan Ratu dan tamat pada tahun 2006. Selanjutnya penulis melanjutkan 

pendidikan di SMP Negeri 22 Bandar Lampung  hingga tahun 2009. Pada tahun 

2009 penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 9 Bandar Lampung dan tamat 

pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, penulis diterima dan terdaftar sebagai 

mahasiswa regular program studi Pendidikan Fisika, Jurusan Pendidikan MIPA, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung. 

Penulis melaksanakan KKN di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Kotaagung 

Timur, Kabupaten Tanggamus, PPL di SMP Erlangga, dan melaksanakan 

penelitian di SMPN 21 Bandar Lampung. Selama menyelesaikan studi, penulis 

aktif di UKMF Himasakta sebagai sekdiv kaderisasi 2013/2014, DPM sebagai 

anggota komisi II 2014/2015. 



 

 

 

MOTTO HIDUP 

 

 “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 

(Q.S Asy-Syarh: 6) 

 

 

“Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”  

(Q.S. Ar-Rahman: 13) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Hasil karya sederhana dari sebuah proses yang luar biasa, 

Hakikatnya semua karena Allah semata, 

syukurku selalu pada Sang Maha Indah dalam berencana. 

Sebuah persembahan yang kuhaturkan untuk Ayah dan Ibu, Kakak, Ayuk, dan 

Adik tercinta, serta semua orang yang senantiasa memberikan warna dalam 

pelangi hikmah pada setiap pertemuan juga episode kehidupan. 

Semoga kita selalu berada dalam limpahan berkah dan rahmat Allah. 



 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas nikmat dan hidayah-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penggunaan LKS 

Berbasis Inkuiri Terbimbing Terhadap Hasil Belajar dan Keterampilan Proses 

Sains Pada Materi Fluida Statis” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. 

 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum. selaku Dekan FKIP Universitas 

Lampung; 

2. Bapak Dr. Caswita, M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan MIPA; 

3. Bapak Drs. Eko Suyanto, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Fisika sekaligus sebagai Pembahas atas motivasi, kritik dan juga saran; 

4. Bapak Prof. Dr. Agus Suyatna, M.Si. selaku Pembimbing I atas kesediaan dan 

keikhlasannya memberikan bimbingan, arahan dan motivasi  yang diberikan 

selama penyusunan skripsi ini; 

5. Bapak Ismu Wahyudi, S.Pd, M.PFis. selaku Pembimbing Akademik sekaligus 

Pembimbing II atas kesediaan dan keikhlasannya memberikan bimbingan dan 

arahan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini; 

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf  Program Studi Pendidikan Fisika dan Jurusan 

Pendidikan MIPA; 



xi 

 

7. Bapak Hj. Yuliati, S.Pd .selaku SMPN 21 Bandarlampung yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian; 

8. Ibu Misdiana, S.Pd. selaku guru mitra yang bersedia membantu dan 

memberikan saran-saran demi keberhasilan penelitian ini; 

9. Siswa-siswi kelas SMPN 21 Bandarlampung khususnya kelas VIII H dan VIII 

J atas bantuan dan kerjasamanya selama penelitian berlangsung; 

10. Sofya Febrizha, S.Pd, terimakasih telah mengizinkan produk skripsinya untuk 

dijadikan bahan utama pada penelitian skripsi ini. 

11. Ayah dan Ibu, atas sepenuh cinta dan sayang senantiasa membersamai. Doa-

doa  yang selalu membumbung tinggi ke langit. Motivasi yang mengharuskan 

menjadi lebih baik. Semoga selalu diberkahi Allah disetiap nafas yang 

berhembus. Berkumpul di Syurga Allah, menara cintaNya. 

12. Ryan Falamy, kyai yang senantiasa memberi teladan ke adik-adiknya, meski 

memilih mencintai dengan cara yang berbeda. Ahmad Distadiy Falamy, adik 

yang selalu protes yang ngeyel. Terimakasih atas suntikan semangat, 

motivasinya bro meski terkadang nyebelin. Tetep jadi kebanggan Ayah Ibu, 

jadi falamy fillah bukan hanya serumah, seAyah Ibu, tapi sampai SyurgaNya 

kelak. 

13. Nora Ramkita, ayuk yang berasa dari lahir. Terimakasih atas cinta, sayang, 

teladan, nasehat dan juga motivasinya. Bahagia saling membersamai. Tanpa 

suntikan 3 bulan terakhir ini, semua ini takkan menjadi sebegininya. Thanks 

for a being sister like a bestfriend. Tetep jadi ayuk aku sampe Syurga. 

14. Keluarga Besar Akas Ombai, Datuk Nenek, Para Mama, Bibik, Om, Eza dan 

Tri. Terimakasih atas doa dan dukungan selama ini. 



xii 

 

15.  Ferti Anggraeni. Terimakasih atas segala kebaikan, kesabaran, teladan, 

nasehat, motivasi selama membersamai 4 tahun ini. Sukses dengan cara 

masing-masing ya  mb. 

16. Kawan seperjuangan Pendidikan Fisika 2012. Terimakasih telah mewarnai 

perjalanan selama 4 tahun terakhir atas ukhuwah, canda, tawa. Kelak semua 

itu kan menjadi sepotong episode kehidupan yang nano-nano rasanya untuk 

dikenang. 

17. Saudari seperjuangan dari SMP Vicka Puspasari, Vicki Puspasari, dan 

Denanda Wulandari. Terimakasih masih membersamai hingga sekarang. 

18. Akhwat Rohis SMAN 9 2012, Ajeng Rara Pangestu, Amrina Rosyada, Dewi 

Nurul Ferdianingsih, Nurul Ayesya. Sahabat seperjuangan, seide, sepaham 

yang mewarnai di putih abu-abu senantiasa mengingatkan, memotivasi 

menjadi lebih baik. 

19. Lusie Astri, Rofiiqoh Alkhoiriyah, Nindya Indah Pertiwi, Rini Larassati, Titi 

Andara, Nina Rosita. Terimakasih atas ukhuwah, sayang, motivasi, dan 

nasehatnya shalihat. 

20. Mb ketemu gede, Dian Eka Sari, Yuria Viani, Tri Dewi Andalas Sari. 

Terimakasih sudah membersamai perjalanan beberapa tahun terakhir ini. 

21. Para guru dari TK hingga SMA. Terimakasih atas motivasi juga ilmu yang 

telah diberikan. 

22. Para murabbiah dan saudari selingkaran. Jazaakumullah khoir atas ilmunya, 

persaudaraan, dan motivasinya.  

23. Keluarga besar Himasakta dan DPM yang memberikan pembelajaran yang 

luarbiasa. 



xiii 

 

24. Saudari seperjuangan di KKN Chika, Maya, Yoyo. Terimakasih memberikan 

warna kehidupan yang lain daripada yang lain. 

25. Pendidikan Fisika 2013, terkhusus Safura Rizki Azizah, Retno Kurnia, 

Uswatun Hasanah. Terimakasih untuk segala kebaikannya, sudah 

membersamai dan mewarnai 5 semester terakhir. 

26. Akhwat Dauroh Qolbiyah 67 juga ustadz-ustadzah di Daarut Tauhiid. 

Terimakasih atas pengalaman selama sebulan atas ilmu, persaudaraan dan 

motivasinya. 

27. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan 

yang pernah menjadi bagian dari sepotong episode kehidupan. 

 

Semoga Allah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, serta 

berkenan membalas kebaikan yang diberikan kepada Penulis dan semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat. 

      Bandar Lampung,    Januari 2017 

Penulis, 

 

 

Ryna Aulia Falamy 

 



 

xiv 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

 

Halaman 

COVER LUAR ..........................................................................................        i 

ABSTRAK .................................................................................................          ii 

COVER DALAM ......................................................................................            iii 

MENYETUJUI ..........................................................................................      iv 

LEMBAR PENGESAHAN  .....................................................................          v 

SURAT PERNYATAAN ..........................................................................            iv 

RIWAYAT HIDUP  ..................................................................................     vii 

MOTTO  ....................................................................................................       viii 

PERSEMBAHAN ......................................................................................            ix 

SANWACANA ..........................................................................................       x 

DAFTAR ISI  .............................................................................................    xiv 

DAFTAR TABEL  ....................................................................................       xvi 

DAFTAR GAMBAR  ................................................................................         xvii 

DAFTAR LAMPIRAN  ............................................................................        xviii 

 

 

I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  ...........................................................................       1 

B. Rumusan Masalah  .....................................................................       4 

C. Tujuan Penelitian  .......................................................................       4 

D. Manfaat Penelitian  .....................................................................       5 

E. Ruang Lingkup Penelitian  .........................................................       5 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

A. Teori Dasar  ................................................................................             6 

1. Kemampuan Inkuiri ..............................................................             6 

2. Inkuiri Terbimbing ...............................................................           11 

3. Lembar Kerja Siswa (LKS) ..................................................           13 

4. LKS Berbasis Inkuiri Terbimbing ........................................           16 

5. Hasil Belajar .........................................................................           18 

6. Keterampilan Proses Sains ...................................................           29 

B. Kerangka Pemikiran ...................................................................           39 

C. Hipotesis Penelitian ....................................................................           41 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian ....................................................           42 



 

xv 

 

B. Subjek Penelitian ........................................................................           42 

C. Desain Penelitian ........................................................................           42 

D. Variabel Penelitian .....................................................................           44 

E. Instrumen Penelitian ...................................................................           44 

F. Analisis Instrumen ......................................................................           44 

G. Teknik Pengumpulan Data .........................................................           47 

H. Teknik Analisis Data ..................................................................           48 

I. Pengujian Hipotesis ....................................................................           50 

 

 

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian ......................................................................... ..    53         

B. Pembahasan   ............................................................................ ..    63 

 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan ................................................................................... ..    67 

B. Saran ......................................................................................... ..    67 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



 

xvi 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 

Halaman 

1. Taksonomi Kompetensi Pembelajaran ...................................................          22 

2. Kategori dan Subkategori Proses Kognitif .............................................           23 

3. Keterampilan Proses Sains dan Indikatornya .........................................           36 

4. Desain Penelitian ....................................................................................           43 

5. Interpretasi Ukuran kemantapan Nilai alpha .........................................           47 

6. Interpretasi Perolehan Indeks Gain ........................................................           48 

7. Keterampilan Proses Sains .....................................................................           49 

8. Rata-rata Hasil Pretest ............................................................................           57 

9. Rata-rata Hasil Posttest ..........................................................................           57 

10. Presentase Rata-rata Hasil Belajar Ranah Kognitif ..............................           58 

11. Rata-rata Keterampilan Proses Sains ....................................................           59 

12. Persentase Rata-rata Keterampilan Proses Sains ..................................           59 

13. Perolehan N-gain ...................................................................................           60 

14. Uji Normalitas Data Hasil Belajar ........................................................           61 

15. Uji Homogenitas Data Hasil Belajar .....................................................           61 

16. Uji Beda Data Hasil Belajar ..................................................................           62 



 

xvii 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 

                                                                                                            Halaman 

1. Diagram Kerangka Pemikiran ............................................................               41 

2. Diagram Persentase Hasil Belajar ......................................................               58 

3. Diagram Persentase Keterampilan Proses Sains ................................               59 



xviii 
 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN  

 

Lampiran                                                                                                        Halaman 

1. Silabus   ................................................................................................              72 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  .........................................              77 

3. Kisi-kisi Soal Pretest dan Posttest  .......................................................              96 

4 . Soal Pretest dan Posttest  ................................................................. …            107 

5. Penilaian KPS  ......................................................................................            113    

6 . Rekapitulasi Nilai Kelas Eksperimen  ..................................................            116  

7 . Rekapitulasi Nilai Kelas Kontrol  .........................................................            119 

8. N-Gain Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  .....................................            122  

9 . Hasil Olah Data Hasil Belajar Mneggunakan SPSS .............................            124   

10. Uji Validitas dan Realibilitas  ...............................................................            128 

11. LKS Kelas Eksperimen ........................................................................            132 

12. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian ................................            176 

 

 

   

 



1 
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Alam adalah ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar 

beserta isinya dan dapat dirumuskan kebenarannya secara empiris. IPA 

membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis yang 

didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh 

manusia. Istilah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dikenal juga dengan istilah 

Sains. Pada hakikatnya IPA merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam 

yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip dan hukum yang teruji 

kebenarannya dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. 

 

Selama ini pada pembelajaran IPA, cara mengajar guru sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan siswa. Peran guru adalah mendorong siswa untuk 

belajar melalui keterlibatan aktif dengan melakukan kegiatan yang 

memungkinkan mereka menemukan konsep dan prinsip untuk peserta didik 

sendiri dan memilih metode atau cara mengajar yang tepat untuk siswa. 

Dengan kata lain, siswa harus aktif dalam menggunakan proses mentalnya 

dalam pembelajaran sehingga mereka memperoleh pengalaman secara 

langsung untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip tersebut. Proses-
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proses mental itu misalnya mengamati, menanya dan merumuskan masalah, 

merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, melaksanakan eksperimen, 

mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, serta menyajikan 

hasil kerjanya. 

 

Pembelajaran IPA di sekolah harusnya guru tidak lagi mendominasi proses 

pembelajaran (teacher centered) dengan berceramah yang selama ini dikenal 

dengan pola pembelajaran konvensional, dalam arti bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran siswa menjadi pasif dan jarang memberikan respon terhadap 

penjelasan maupun masalah yang diajukan oleh guru. Pembelajaran IPA 

masih menitikberatkan pada pemahaman konsep siswa saja. Siswa jarang 

dilatih untuk memecahkan masalah. Siswa hanya mendengar, menulis,dan 

menghafal apa yang diterangkan dan diperintahkan oleh guru. Hal ini 

menyebabkan siswa menjadi kurang aktif dalam mengkontruksi pengetahuan. 

Pembelajaran menjadi kurang bermakna dan hanya berupa ingatan dalam 

jangka pendek (short term memory) karena siswa kurang terbiasa dengan 

kegiatan penemuan (inquiry). Kecenderungan pembelajaran tersebut 

menyebabkan keterampilan proses sains siswa kurang berkembang. Hal ini 

disebabkan karena dalam proses pembelajaran siswa tidak diberi kesempatan 

untuk melatih keterampilan proses sains yang dimilikinya. Begitu juga dengan 

rendahnya hasil belajar dikarenakan selama proses pembelajaran siswa hanya 

mendengarkan dan menerima pengetahuan dari guru tanpa dilibatkan dalam 

proses berpikir untuk memperoleh pengetahuan. Hal tersebut menyebabkan 

pengetahuan yang diterima siswa tidak bermakna atau siswa hanya menghafal 

pengetahuan sehingga pengetahuan tersebut tidak bertahan lama. Hal ini 
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seperti yang dikemukakan oleh Rusmiyati dan Yulianto (2009) bahwa 

aktivitas siswa yang menggunakan keseluruhan indera dalam kegiatan belajar 

mengajar akan meningkatkan penguatan ingatan serta perubahan sikap 

sehingga hasil belajar lebih tahan lama. Belajar bermakna tidak akan terwujud 

hanya dengan mendengarkan ceramah atau membaca pengalaman orang lain. 

Mengalami sendiri merupakan kunci kebermaknaan (Trianto, 2010: 69). 

 

Pembelajaran inkuiri terbimbing diterapkan agar siswa bebas mengembangkan 

konsep yang mereka pelajari bukan hanya sebatas materi yang dicatat saja 

kemudian dihafal. Selain itu, model inkuiri terbimbing dapat meningkatkan 

pemahaman konsep dan motivasi belajar karena siswa dilibatkan secara aktif 

dalam melakukan investigasi. Investigasi ini memiliki tahapan-tahapan belajar 

yang dapat digunakan untuk melatih keterampilan proses sains (Wulaningsih, 

2012). 

 

Penelitian Matthew dan Kenneth (2013) menunjukkan penerapan model 

inkuiri terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini karena 

model pembelajaran inkuiri terbimbing memberikan pengalaman langsung 

pada siswa serta melibatkan keaktifan siswa untuk menemukan konsepnya 

sendiri dengan pengalaman belajar yang baik, siswa dapat memahami konsep 

dengan baik pula. Selain itu, siswa dapat memiliki daya ingat yang lebih kuat 

dalam pemahaman konsep sehingga siswa mudah menyelesaikan masalah dan 

memberikan hasil belajar yang lebih baik. 2010: 69). 

 

Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan 

hasil belajar dan keterampilan proses sains. Salah satu diantaranya adalah 
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menerapkan LKS berbasis inkuiri terbimbing. LKS tersebut digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses sains siswa. Materi yang 

diterapkan pada penelitian ini adalah fluida statis karena pada materi ini 

menggunakan metode eksperimen pada penerapannya untuk mencari jawaban 

atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah. Selain 

itu materi ini merupakan muatan materi pada kurikulum 2013 di kelas VIII 

semester genap. 

 

Produk ini telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya dengan menguji 

hasil belajar pada ranah kognitif. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing terhadap 

hasil belajar dan keterampilan proses sains pada materi fluida statis. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian eksperimen ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing 

terhadap hasil belajar? 

2. Bagaimana hasil belajar dan keterampilan proses sains siswa setelah 

menggunakan LKS berbasis inkuiri terbimbing? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian eksperimen ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing 

terhadap hasil belajar. 

2. Mendeskripsikan hasil belajar dan keterampilan proses sains  siswa 

setelah menggunakan LKS berbasis inkuiri terbimbing.  
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D. Manfaat Penelitian 

Setelah dilakukannya penelitian, diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat 

bagi siswa dan khususnya guru mata pelajaran fisika. Melalui penelitian ini, 

dapat memberikan pengalaman belajar menggunakan LKS fisika berbasis 

inkuiri terbimbing untuk menjadi salah satu alternatif media pembelajaran 

yang dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses sains. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian eksperimen ini adalah: 

1. LKS berbasis inkuiri terbimbing yang dimaksud adalah LKS yang disusun 

oleh Sofya Febrizha, Drs. Nengah Maharta, M.Si., dan Dr. Chandra 

Ertikanto, M.Pd. dari Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung tahun 2015 yang telah divalidasi. 

2. Pengaruh diukur melalui peningkatan rata-rata hasil belajar yang 

signifikan pada kelas eksperimen lalu dibandingkan dengan kelas kontrol. 

3. Hasil belajar yang akan dibandingkan adalah aspek kognitif yang akan 

dilihat dari nilai pretest dan posttest siswa.  

4. Keterampilan proses sains meliputi aspek mengamati, merumuskan 

masalah, menyusun hipotesis, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

mengomunikasikan. 

5. Subjek penelitian ini dilakukan pada kelas VIII SMP Negeri 21 Bandar 

Lampung tahun ajaran 2015/2016. 

6. Materi fisika yang akan diterapkan dalam penelitian adalah tentang fluida 

statis. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Teori Dasar 

1. Kemampuan Inkuiri 

a. Pengertian Pembelajaran Inkuiri 

Inkuiri berasal dari kata “to inquire” yang berarti ikut serta, atau terlibat, 

dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan 

melakukan penyelidikan. Pembelajaran inkuiri ini bertujuan untuk 

memberikan cara bagi siswa untuk membangun kecakapan-kecakapan 

intelektual (kecakapan berpikir) terkait dengan proses-proses berpikir 

reflektif. Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran 

inkuiri. Pertama, strategi inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara 

maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya pendekatan inkuiri 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, 

peserta didik tidak hanya berperan sebagai penerima pembelajaran melalui 

penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan 

sendiri inti dari materi pembelajaran itu sendiri. Kedua, seluruh aktivitas 

yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri 

dari suatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan 

sikap percaya diri. Artinya dalam pendekatan inkuiri menempatkan guru 
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bukan sebagai sumber belajar akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator 

belajar siswa. 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 pembelajaran, akan tetapi bagaimana siswa dapat 

menggunakan potensi yang dimilikinya. (Suryani dan Leo 2012: 119) 

 

Pengertian inkuiri menurut pendapat Sani (2014: 89), 

Inkuiri adalah investigasi tentang ide, pertanyaan atau permasalahan. 

Investigasi yang dilakukan dapat berupa kegiatan laboratorium atau 

aktivitas lainnya yang dapat digunakan untuk mengumpulkan 

informasi. 

 

 

Pengertian inkuiri berdasarkan pendapat Mudjiono dan Dimyati (2010: 

173),   

Model inkuiri merupakan pengajaran yang mengharuskan siswa 

mengolah pesan sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

dan nilai-nilai. Dalam model inkuiri siswa dirancang untuk terlibat 

dalam melakukan inkuiri. Model pengajaran inkuiri merupakan 

pengajaran yang terpusat pada siswa. Tujuan utama model inkuiri 

adalah mengembangkan keterampilan intelektual, berpikir kritis, dan 

mampu memecahkan masalah secara ilmiah. 

 

 

Pendekatan inkuiri menurut pendapat dari Suryani dan Leo (2012: 25) 

menyatakan bahwa: 

Pendekatan inkuiri merupakan pendekatan mengajar yang berusaha 

meletakan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah. 

Pendekatan ini menempatkan siswa lebih banyak belajar sendiri, 

mengembangkan keaktifan dalam pemecahan masalah. Siswa betul-

betul ditempatkan sebagai subjek belajar. Peranan guru dalam 

pendekatan inkuiri adalah membimbing belajar dan fasilitator belajar. 

Tugas utama guru adalah memilih masalah yang perlu dilontarkan 

kepada kelas untuk dipecahkan oleh siswa sendiri. Tugas berikutnya 

dari guru adalah menyediakan sumber belajar bagi siswa dalam 

rangka pemecahan masalah. 
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Pengertian inkuiri menurut Kunandar (2010: 173) mengungkapkan 

bahwa melalui pembelajaran inkuiri terbimbing  siswa didorong untuk 

belajar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-

konsep dan prinsip-prinsip, dan mendorong guru siswa untuk 

memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan 

siswa untuk menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan inkuiri adalah model pembelajaran yang memungkinkan 

siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga guru hanya 

bertindak sebagai fasilitator dan siswa sebagai pusat pembelajaran. Guru 

dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar sehingga siswa 

mendapatkan pengalaman langsung dalam pemecahan masalah. 

a. Ciri-ciri Pembelajaran Inkuiri 

Merujuk dari pendapat Sanjaya (2011: 194) 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. Ada beberapa 

hal yang menjadi ciri utama dari pembelajaran inkuiri yaitu: Pertama, 

pembelajaran inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara 

maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya inkuiri 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Kedua, seluruh aktivitas 

yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan 

jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan 

dapat menumbuhkan sikap percaya diri (self belief). Ketiga, tujuan dari 

penggunaan pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan 
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berpikir secara sistematis, logis, dan kritis atau mengembangkan 

kemampuan  intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan 

demikian, dalam pembelajaran inkuiri siswa tidak hanya dituntut agar 

menguasai materi pembelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat 

menggunakan potensi yang dimilikinya. 

 

b. Prinsip-prinsip Pembelajaran Inkuiri 

Prinsip pembelajaran inkuiri menurut Hosnan (2014: 342) menjelaskan 

bahwa terdapat lima prinsip dasar dalam pembelajaran inkuiri, yaitu: 

a. Berorientasi pada Pengembangan Intelektual 

Tujuan utama dari pembelajaran inkuiri adalah pengembangan 

kemampuan berpikir. Dengan demikian pembelajaran ini selain 

berorientasi pada hasil belajar  juga berorientasi pada proses 

belajar. 

b. Prinsip Interaksi 

Prinsip interaksi dalam pembelajaran inkuiri adalah proses 

interaksi guru dengan peserta didik maupun lingkungan sekitar. 

c. Prinsip Bertanya 

Proses bertanya ini sangat berpengaruh dalam proses berpikir 

siswa. 

d. Prinsip Belajar untuk Berpikir 

Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan 

otak secara maksimal. 

e. Prinsip Keterbukaan 

Proses pembelajaran haruslah berlangsung secara terbuka 

antara guru dan peserta didik. Guru haruslah memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukaan hipotesis 

dan mengujinya. 

 

Pembelajaran inkuiri mengikuti langkah-langkah sebagai berikut 

menurut Sanjaya (2008: 202) adalah: 

a. Orientasi 

Pada tahap ini guru melakukan langkah untuk membina 

suasana atau iklim pembelajaran yang kondusif. 

b. Merumuskan masalah 

Kegiatan metode pembelajaran inkuiri dimulai ketika 

pertanyaan atau permasalahan diajukan, kemudian siswa 

diminta merumuskan hipotesis.  
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c. Merumuskan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan atau solusi 

permasalahan yang dapat diuji dengan data. Untuk 

memudahkan proses ini, guru membimbing siswa menentukan 

hipotesis yang relevan dengan permasalahan. 

d. Mengumpulkan data 

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang 

dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam 

pembelajaran inkuiri, mengumpulkan data merupakan proses 

mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual.  

e. Menguji hipotesis 

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. 

f. Merumuskan kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan 

temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. 

 

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, diperoleh kesimpulan bahwa 

pembelajaran inkuiri setidaknya memiliki enam tahap dan mempunyai 

peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Para siswa 

akan aktif dalam melatih kemampuan berkomunikasi, menyampaikan 

pendapat dan meningkatkan kemampuan kognitif untuk memecahkan 

masalah.  

 

c. Jenis-jenis model pembelajaran inkuiri  

Adapun jenis-jenis model pembelajarn inkuiri menurut Muhammad Ali 

(2004:87) diantaranya adalah : 

 

a. Inkuiri Terbimbing (guide inquiry) 

Pada inkuiri terbimbing pelaksanaan dilakukan oleh siswa 

berdasarkan petunjuk-petunjuk guru. Petunjuk diberikan pada 

umumnya berbentuk pertanyaan membimbing. Inkuiri 

terbimbing ini digunakan bagi siswa yang kurang pengalaman 

belajar dengan inkuiri ini. Dengan inkuiri ini siswa belajar lebih 

berorientasi pada bimbingan dan petunjuk dari guru sehingga 

siswa dapat memahami konsep-konsep pelajaran IPA. Pada 
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model pembelajaran ini siswa dihadapkan pada tugas-tugas yang 

relevan untuk diselesaikan baik melalui diskusi maupun 

kelompok ataupun secara individual agar mampu menyelesaikan 

masalah dan menarik kesimpulan secara mandiri. 

b. Inkuiri Bebas (free inquiry) 

Inkuiri bebas peserta didik melakukan penelitian sendiri 

bagaikan seorang Ilmuwan. Pada pengajaran ini peserta didik 

harus dapat mengidentifikasikan dan merumuskan berbagai 

topik permasalahan yang hendak diselidiki. Selama proses ini, 

bimbingan guru sangat sedikit diberikan bahkan tidak sama 

sekali. Salah satu keuntungan dari belajar dengan model ini 

adalah adanya kemungkinan siswa dalam memecahkan masalah 

mempunyai alternatif pemecahan lebih dari satu cara, karena 

tergantung bagaimana mereka mengkontruksikan jawabannya 

sendiri. Selain itu, ada kemungkinan siswa menemukan cara dan 

solusi yang baru atau belum pernah ditentukan oleh orang lain 

dari masalah yang diselidiki. 

c. Inkuiri Bebas yang Dimodifikasi (modified free inquiry) 

Pada inkuiri ini guru memberikan permasalahan atau problem 

dan kemudian peserta didik diminta untuk memecahkan 

permasalahannya tersebut melalui pengamatan, eksplorasi dan 

prosedur penelitian. Model inkuiri ini merupakan kolaborasi 

antara pendekatan inkuiri bebas dan pendekatan inkuiri 

terbimbing. Pendekatan inkuiri bertujuan untuk membantu siswa 

dalam mengembangkan disiplin, intelektual, dan keterampilan 

yang dibutuhkan dengan memberikan pertanyaan dan 

mendapatkan jawaban atas dasar ingin tahu pada diri siswa. 

 

2. Inkuiri Terbimbing 

Guru sangat berperan dalam pembelajaran inkuiri terbimbing. Penjelasan ini 

didukung oleh pendapat Suparno (2007: 68) peran guru dalam inkuiri 

terbimbing untuk memecahkan masalah yang diberikan kepada siswa dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam proses penemuan sehingga siswa 

tidak akan kebingungan. Sehingga kesimpulan akan lebih cepat dan mudah 

diambil. Guru bertindak sebagai petunjuk jalan, membantu siswa agar 

menggunakan ide, konsep dan keterampilan yang sudah mereka pelajari 

sebelumnya untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Pengajuan 

pertanyaan yang tepat oleh guru akan merangsang kreativitas siswa dan 
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membantu mereka dalam menemukan pengetahuan baru tersebut. Model 

pembelajaran inkuiri terbimbing memang memerlukan waktu yang relatif 

banyak dalam pelaksanaannya, akan tetapi hasil belajar yang dicapai tentunya 

sebanding dengan waktu yang digunakan. Pengetahuan baru akan melekat 

lebih lama apabila siswa dilibatkan secara langsung dalam proses 

pembelajaran. 

 

Tahapan pembelajaran inkuiri terbimbing menurut Trianto (2010: 30) yaitu: 

1. Menyajikan pertanyaan atau masalah 

Guru membimbing siswa mengidentifikasi masalah dituliskan di 

papan tulis. Guru membagi siswa dalam kelompok 

2. Membuat hipotesis 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

pendapat dalam bentuk hipotesis. Guru membimbing siswa dalam 

menentukan hipotesis yang relevan dengan permasalahan dan 

memperioritaskan hipotesis mana yang akan menjadi prioritas 

penyelidikan. 

3. Merancang percobaan 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan 

langkah-langkah yang sesuai dengan hipotesis yang akan dilakukan. 

Guru membimbing siswa merancang langkah-langkah percobaan. 

4. Melakukan percobaan untuk mengumpulkan informasi 

Guru membimbing siswa mendapatkan informasi melalui 

percobaan. 

5. Mengumpulkan dan menganalisis data 

Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil pengolahan data yang terkumpul. 

6. Membuat kesimpulan 

Guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan.  

 

 

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran menggunakan inkuiri terbimbing sangat baik diterapkan dalam 

pembelajaran. Walaupun tahapan yang ada cukup panjang namun akan 

sebanding dengan hasil belajar siswa yang meningkat. Serta memberikan 
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pengalaman belajar secara langsung dan menumbuhkan sikap berpikir kritis 

siswa dalam menyelesaikan masalah secara rinci. 

 

3. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

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 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 
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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 

secarasistematis 

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 

 

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 
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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 

merasa mengerjakannya, terlebih lagi apabila guru memberikan perhatian 

penuh terhadap hasil pekerjaan siswa dalam LKS tersebut. 
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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 

Febrizha (2015:49) 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 3,28, sangat mudah yaitu dengan kategori skor 

3,31, dan sangat bermanfaat dengan kategori skor 3,19 serta efektif 

digunakan sebagai media pembelajaran dilihat dari pencapaian nilai rata-

rata hasil belajar siswa yang mencapai 77,33 dengan persentase ketuntasan 

80 % dari standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 73. 

 

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. 

4. LKS Berbasis Inkuiri Terbimbing 

Lembar Kerja Siswa berbasis inkuiri terbimbing memuat kegiatan praktikum. 

Selain itu, LKS ini juga dilengkapi dengan panduan praktikum. Langkah-

langkah pembelajaran yang diselipkan di dalam LKS telah disesuaikan dengan 

Kurikulum 2013. Siswa akan dipandu dari mulai kegiatan mengamati hingga 
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menyimpulkan percobaan. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran yang 

berlangsung tidak lagi teacher center tetapi menjadi student center. Siswa 

akan diarahkan cara-cara menyajikan data percobaan baik dalam bentuk tabel 

maupun grafik. 

 

LKS berbasis inkuiri terbimbing  ini merupakan LKS berstruktur karena 

memuat informasi, contoh dan tugas-tugas (Kurnia, 2014: 56). Pada LKS telah 

disusun petunjuk dan pengarahannya namun tetap tidak dapat menggantikan 

peran guru dalam kelas. Guru tetap mengawasi kelas, memberi semangat dan 

dorongan belajar serta memberi bimbingan pada setiap siswa. 

 

Desain LKS dilengkapi dengan gambar-gambar berwarna. Materi yang 

disajikan dalam LKS adalah tentang fluida statis. Adapun kelebihan Lembar 

Kerja Siswa berbasis  fluida statis ini adalah sebagai berikut: 

1. LKS membimbing siswa mempelajari materi fluida statis berdasarkan 

permasalahan yang ada pada kehidupan sehari-hari, sehingga siswa 

mengetahui manfaat mempelajari materi tersebut. 

2. LKS ini memuat kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 

mengomunikasikan yang dikenal dengan pendekatan saintifik dalam 

kurikulum 2013. 

3. LKS dapat digunakan untuk memberi pengalaman belajar kepada siswa 

dengan menggunakan media pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing. 

4. LKS ini dilengkapi langkah-langkah dalam proses pembelajaran pada 

prosedur percobaan yang disesuaikan dengan inkuiri terbimbing, yaitu 



18 
 

masih mengarahkan siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-

idenya namun masih dalam bimbingan guru. 

5. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah suatu pencapaian usaha belajar yang dilakukan siswa 

dalam aktivitas belajar yang menentukan tingkat keberhasilan pemahaman 

siswa. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 3)  

Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi dari tindak belajar dan 

tindak mengajar.  Bagi guru tindak mengajar diakhiri dengan proses 

evaluasi hasil belajar.  Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar.  Sedangkan dari sisi 

guru hasil belajar merupakan suatu pencapaian tujuan pengajaran.  

 

 

Nasrun dalam Miftahurrohmah (2008: 12) mengemukakan bahwa hasil 

belajar merupakan hasil akhir pengambilan keputusan mengenai tinggi 

rendahnya nilai yang diperoleh siswa selama mengikuti proses pembelajaran. 

 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hasil 

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi dari tindak pembelajaran.  Selain 

itu, hasil belajar merupakan hasil akhir pengambilan keputusan mengenai 

tinggi rendahnya nilai yang diperoleh siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran. 

 

Menurut Hamalik (2002: 155) hasil belajar tampak sebagai terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur dalam 

bentuk perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan.  
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Dalam mengukur hasil belajar dapat dilakukan melalui tes dan non- tes. 

Sudjiono (2008: 75) mengemukakan: 

Ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan 

jawaban, tes dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:  tes tertulis dan tes 

lisan.  Tes tertulis, yaitu tes dimana tester dalam mengajukan butir-butir 

pertanyaan atau soal dilakukan secara tertulis dan testee memberikan 

jawaban secara tertulis. 

 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hasil 

belajar merupakan tingkatan kemampuan siswa dalam pembelajaran dimana 

hasil belajar dapat dinyatakan dalam dua bentuk pengukuran yaitu dalam 

bentuk angka maupun dalam bentuk tingkah laku. 

 

Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk 

memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang 

seseorang, dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Amir dalam 

(Arikunto, 2007: 32). Teknik non- tes pada umumnya memegang peranan 

yang penting dalam rangka mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi 

ranah sikap hidup (afektif) dan ranah keterampilan (psikomotor).  Sedangkan 

teknik tes pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta 

didik dari segi ranah proses berpikirnya (ranah kognitif). 

 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajaran 

setelah mengalami aktivitas mengajar. Menurut Gagne dalam Setyowati 

(2006: 20), hasil belajar dapat dibagi menjadi lima kelompok, yaitu : 

(1) Informasi verbal yaitu tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang 

yang dapat diungkapkan melalui bahasa lisan maupun tertulis 

kepada orang lain 
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(2) Kemahiran intelektual yaitu kemampuan seseorang untuk 

berhubungan dengan lingkungannya dan dengan dirinya sendiri 

(3) Pengetahuan kegiatan kognitif yaitu kemampuan yang dapat 

menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri, 

khususnya bila sedang belajar dan berfikir 

(4) Keterampilan motorik yaitu seorang yang mampu melakukan suatu 

rangkaian gerak-gerik jasmani dalam urutan tertentu, dengan 

mengadakan koordinasi antara gerak-gerik berbagai anggota badan 

secara terpadu 

(5) Sikap yaitu sikap tertentu dari seseorang terhadap suatu objek. 

 

 

Sementara itu, menurut Lester dalam Sagala (2007: 1) berpendapat bahwa: 

Belajar adalah upaya untuk memperoleh kebiasaan-kebiasaan, 

pengetahuan, dan sikap belajar. Belajar dikatakan berhasil manakala 

seseorang mampu mengulangi kembali materi yang dipelajarinya. 

 

 

Menurut Dalyono (2005: 55) faktor-faktor yang menentukan pencapaian hasil 

belajar siswa, yaitu: 

a) Faktor internal (yang berasal dari dalam diri) meliputi kesehatan, 

intelegensi, bakat, minat, motivasi dan cara belajar. 

b) Faktor eksternal (yang berasal dari luar diri) meliputi lingkungan 

keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dari 

proses belajar mengajar dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang berasal 

dari dalam diri siswa (faktor internal).  Untuk mendapatkan hasil belajar yang 

memuaskan, maka seorang siswa harus bisa mengelola faktor-faktor ini 

dengan baik terutama faktor yang berasal dari dalam dirinya. 

 

Klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom dalam Sukardi (2008: 75): 

membagi menjadi tiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik.  
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Ada tiga taksonomi yang dipakai untuk mempelajari jenis perilaku dan 

kemampuan internal akibat belajar yaitu: 

1) Ranah kognitif 

       Ranah kognitif terdiri dari enam jenis prilaku, yaitu: pengetahuan, 

 pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. 

 

2) Ranah Afektif 

Ranah afektif terdiri dari lima prilaku, yaitu penerimaan, 

partisipasi, penilaian, penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan 

pola hidup. 

 

3) Ranah psikomotor 

Ranah psikomotor terdiri dari tujuh prilaku, yaitu persepsi, kesiapan, 

gerakan terbimbing, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan 

kompleks, penyesuaian gerakan dan kreativitas. 

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan kemampuan dari masing- masing individu.  Hasil belajar 

menunjukkan berhasil tidaknya suatu kegiatan pembelajaran yang 

dicerminkan melalui angka atau skor setelah melakukan tes maupun non tes. 

 

Menurut Daryanto (2010: 100) ada tiga ranah yang menjadi sasaran dalam 

evaluasi hasil belajar yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotor.  Namun dalam penelitian ini hasil belajar siswa dibatasi pada 

ranah kognitif saja.  Masih menurut Daryanto (2010: 100-101): Aspek 

kognitif dibedakan atas enam jenjang diantaranya: pengetahuan (knowledge), 

pemahaman (comprehension), penerapan (aplication), analisis (analysis), 

sintesis (syntesis), dan evaluasi penilaian (evaluation).  
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Nilai aspek kognitif diperoleh dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, 

analisis, dan sintesis siswa yang dievaluasi disetiap akhir pembelajaran.  

Hasil evaluasi kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk hasil belajar 

siswa. 

 

Hasil belajar dalam ranah kognitif terdiri dari enam kategori yaitu:  

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

afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi. 

Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak.  Hasil belajar yang diidentifikasi dalam hal ini 

mengacu pada ranah kognitif. 

 

Menurut Bloom dalam Gafur (2012:52) aspek kognitif (cognitive domain) 

meliputi: (1) hafalan (remembering); (2) pemahaman (understanding); (3) 

aplikasi (applying); (4) analisis (analyzing); (5) sintesis (sintezing); (6) 

mengevaluasi (evaluating) dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Taksonomi Kompetensi Pembelajaran 

Dimensi 

Pengetahuan 
Dimensi Proses Kognitif 

Faktual Hafal Paham Apli-

kasi 

Anali-

sis 

Eva-

luasi 

Cipta 

Konseptual       

Prosedural       

Metakognitif       

Bloom versi  dalam Gafur (2012: 52) 

  

Pada taksonomi diatas, selain disajikan kompetensi proses kognitif juga 

disajikan dimensi pengetahuan. Berdasarkan tabel tersebut terdapat 4 
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dimensi pengetahuan yang dipelajari siswa dalam proses pembelajaran, 

yaitu: pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan 

prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Selanjutnya keenam kategori 

proses kognitif tersebut dirinci menjadi subkategori. 

Tabel 2. Kategori dan Subkategori Proses Kognitif 

Kategori Proses Kognitif Contoh Subkategori Proses Kognitif 

1. Mengingat 

(remember)  
 

Mengungkap kembali pengetahuan dari 

perbendaharaan instan 

1.1 Mengenal 

 

1.2 Menghafal 

Mengenali tanggal-tanggal peristiwa 

sejarah penting 

Hafal nama-nama kota 

 

2. Memahami 

(understand) 

Menjelaskan makna suatu pesan 

pembelajaran baik lisan, tulisan, 

maupun gambar/grafik 

2.1 Menafsirkan 

 

2.2 Memberi contoh 

2.3 Mengklasifikasi 

 

2.4 Meringkas 

2.5 Interferensi 

 

2.6 Membandingkan 

2.7 Menjelaskan 

Menafsirkan isi pidato, dokumen, 

peraturan 

Memberikan contoh suatu definisi 

Mengelompokkan jenis tanaman berbiji 

tunggal 

Meringkas isi suatu buku 

Memberlakukan suatu prinsip ke situasi 

yang berbeda 

Mencari persamaan dan perbedaan 

Menjelaskan sebab-akibat suatu 

kejadian 

 

3. Mengaplikasikan 

(apply) 

Menerapkan dalil atau prosedur 

3.1 Menerapkan rumus 

 

 

3.2 Mengimplementasikan 

Mengalikan panjang dengan lebar untuk 

menentukan luas persegi panjang 

Memanfaatkan dalil bejana 

berhubungan untuk pembuatan saluran 

pipa air minum 

 

4. Analisis (analyze) Memerinci suatu objek menjadi bagian-

bagian 

4.1 Membedakan 

 

4.2 Mengorganisasi 

 

 

Membedakan bagian penting dan  

kurang penting 

Menyusun bagian-bagian menjadi suatu 

keutuhan 
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4.3 Mengkarakterisasi Menunjukkkan ciri khas Negara hukum 

 

5. Evaluasi (evaluate) Memberikan penilaian berdasarkan 

suatu criteria 

5.1 Mengecek  

 

 

Memeriksa apakah suatu gedung 

dibangun sesuai bestek 

5.2 Mengkritik Memberikan penilaian mana di antara 

metode yang paling tepat untuk 

menyelesaikan masalah 

 

6. Menciptakan (create) Memadukan suatu bagian atau unsur 

sehingga menjadi suatu kesatuan 

6.1 Menghasilkan 

 

6.2 Merencanakan 

 

6.3 Memproduksi 

Menghasilkan suatu hipotesis setelah 

membaca landasan teori 

Menyusun proposal penelitian tindakan 

kelas  

Memproduksi kain batik bercorak 

Surakarta 

 Bloom dalam Gafur (2013:53-54) 

 

Ada enam kategori hasil belajar kognitif menurut Bloom dalam Jufri (2013: 

60-65) yakni sebagai berikut: 

 

1. Pengetahuan (Knowledge) 

Pengetahuan ada yang bersifat hafalan dan bersifat faktual. Pengetahuan 

dan hafalan termasuk definisi, pasal dalam peraturan dan undang-undang, 

sedangkan pengetahuan faktual meliputi rumus kimia, rumus molekul dan 

angka-angka, tanggal, kejadian, nama penemu, nama tempat dan 

sejenisnya. Hasil belajar pada ranah kognitif pada kategori ini adalah yang 

paling rendah, akan tetapi menjadi prasyarat bagi pencapaian hasil belajar 

yang lebih tinggi. Hal ini berlaku dalam semua bidang ilmu. 

 

Tujuan pembelajaran untuk mengembangkan hasil belajar kategori ini 

biasanya dirumuskan dengan menggunakan kata-kata kerja operasional 
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seperti memilih, mendefinisikan, melengkapi, mengidentifikasi, 

menyeleksi, menyebutkan, memberinama, mendeskripsikan (beberapa 

kata kerja juga dapat digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran 

pada kategori lainnya).  

2. Pemahaman (Comprehension) 

Pemahaman diekspresikan dalam bentuk kemampuan memahami 

informasi, memanfaatkan dan mengekstrapolasi pengetahuan dalam 

konteks baru, menjelaskan makna, menginterpretasi fakta, memprediksi 

dan mengekstrapolasi pengetahuan  tersebut untuk dimanfaatkan dalam 

situasi yang lain. Hasil belajar berupa pemahaman dapat dibedakan 

menjadi tiga kategori yakni pemahaman terjemahan (menerjemahkan 

bahasa atau istilah), pemahaman penafsiran (menghubungkan bagian-

bagian dari suatu kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan 

pokok); pemahaman ekstrapolasi (kemampuan melihat makna yang 

tersirat, dapat membuat asumsi tentang konsekuensi dari suatu kejadian). 

Meskipun pemahaman terbagi menjadi tiga tingkatan namun sulit menarik 

garis batas antara jenis yang satu dengan jenis yang lainnya. Kata kerja 

operasional yang digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran pada 

kategori ini antara lain: mengubah, mengkonversi, mengelompokkan, 

mendeskripsi, menjelaskan, merangkum, menggeneralisasi, 

menerjemahkan, memprediksi. 

3. Aplikasi (Application) 

Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan atau 

abstraksi yang dimiliki pada situasi konkret atau situasi khusus. Abstraksi 

dapat berupa ide, teori, metode, konsep, rumus, hukum, prinsip, 
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generalisasi, pedoman atau petunjuk teknis. Aplikasi yang dilakukan 

berulang kali pada situasi lama akan beralih menjadi pengetahuan hafalan 

atau keterampilan. Suatu situasi akan tetap dilihat dalam situasi baru bila 

terjadi proses penyelesaian masalah. Kata kerja operasional yang 

digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran pada kategori ini 

antara lain: menerapkan, menghitung, memodifikasi, melakukan, 

mendemonstrasikan, menyusun rencana, menunjukkan, menggunakan. 

 

4. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah usaha memilah suatu konsep atau struktur menjadi unsur-

unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarki atau susunannya. 

Analisis merupakan kecakapan yang kompleks yang memanfaatkan 

kecakapan dari ketiga hasil belajar sebelumnya. Dengan kemampuan 

menganalisis siswa akan mempunyai pemahaman yang komprehensif 

tentang sesuatu dan dapat memilah atau memecahnya menjadi bagian-

bagian yang terpadu, baik dalam hal prosesnya, cara bekerjanya maupun 

dalam hal sistematikanya. Bila kecakapan analisis telah dikuasai siswa, 

maka siswa akan dad cefpat mengaplikasikannya dalam situasi baru 

secara kreatif. Kata kerja operasional yang digunakan untuk merumuskan 

tujuan pembelajaran pada kategori ini antara lain: menganalisis, 

menguraikan, membedakan, mengidentifikasi, mengilustrasi, 

membandingkan, membagi, mendebat, membuat diagram, memilah, 

menghubungkan, membuat outline.  

 

5. Sintesis (Synthesis) 

Sintesis adalah kemampuan menyatukan unsur-unsur atau bagian-bagian 
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kedalam satu kesatuan yang utuh. Berpikir berdasarkan pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi dan analisis dipandang sebagai berpikir konvergen, 

sedangkan kemampuan untuk berpikir secara sintesis dipandang sebagai 

salah satu aspek berpikir divergen. Dalam berpikir divergen, penyelesaian 

masalah atau jawaban terhadap masalah memang belum dapat dipastikan. 

Mensintesis unit-unit yang terpisah tidaklah sama dengan 

mengumpulkannya kedalam satu kelompok besar melainkan menyatukan 

unsur-unsur menjadi suatu kesatuan yang utuh dan berarti.  

 

Berpikir sintesis merupakan sarana untuk mengembangkan berpikir 

kreatif. Seseorang yang kreatif sering menemukan atau menciptakan 

sesuatu. Kreativitas juga beroperasi dengan cara berpikir divergen. 

Kemampuan sintesis memungkinkan seseorang untuk menemukan 

hubungan kausal, urutan tertentu, abstraksi dari suatu fenomena.  

 

Kata kerja yang relevan untuk mengembangkan kemampuan mensintesis 

antara lain: mengatur, mengkategori, merancang, merumuskan, 

menjelaskan, merekonstruksi, merevisi, mengklasifikasi, mengkompilasi, 

memproduksi, menulis kembali, merangkum, mensintesis, menceritakan. 

 

6. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi merupakan hasil belajar kognitif yang tertinggi. Evaluasi 

meliputi kemampuan memberi keputusan tentang nilai sesuatu yang 

mungkin dilihat dari tujuan, gagasan, cara bekerja, pemecahan, metode 

dan materi. Kemampuan mengevaluasi memerlukan pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis dan sintesis. Artinya, untuk mampu 
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mengevaluasi sesorang harus menguasai hasil belajar pada tingkat lebih 

rendah. Adapun kata kerja yang relevan untuk kategori ini antara lain: 

mendeterminasi, mengases, mendukung, membandingkan, menyimpukan, 

merangking, menilai, mengkritik, mengevaluasi.  

Secara umum hasil belajar tingkat pengetahuan, pemahaman dan 

penerapan sering disebut sebagai kemampuan berpikir tingkat rendah 

(lower order thinking) sedangkan analisis, sintesis dan evaluasi tergolong 

sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking) 

kemampuan. 

 

Pada akhir suatu proses pembelajaran, siswa akan memperoleh suatu hasil 

belajar. Hasil belajar tampak apabila terjadi perubahan tingkah laku pada 

diri siswa  yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk pengetahuan, 

sikap dan keterampilan.  

 

Nilai aspek kognitif diperoleh dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, 

analisis, dan sintesis siswa yang dievaluasi di setiap akhir pembelajaran.  

Hasil evaluasi kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk hasil 

belajar siswa.  Hal ini menunjukkan hasil perubahan dari semua proses 

belajar. Hasil belajar ini akan melekat terus pada diri siswa karena sudah 

menjadi bagian dalam kehidupan siswa tersebut. 

 

Perubahan sebagai hasil belajar bersifat menyeluruh baik perubahan pada 

perilaku maupun kepribadian secara keseluruhan.  Belajar bukan semata-

mata kegiatan mekanis stimulus respon, tetapi melibatkan seluruh fungsi 

organisme yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. 
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Dari pengertian hasil belajar yang telah dikemukakan oleh para ahli di 

atas, maka hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah proses belajar meliputi aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor.  Hasil belajar tersebut bisa berbentuk pengetahuan, 

keterampilan, maupun sikap.  Oleh karena itu seseorang yang melakukan 

aktivitas belajar akan memperoleh perubahan dalam dirinya dan 

memperoleh pengalaman baru, maka individu itu dikatakan telah belajar. 

 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan jelas bahwa suatu  

pembelajaran pada akhirnya akan menghasilkan kemampuan seseorang 

yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.  Hal ini berarti 

bahwa perubahan kemampuan merupakan indikator untuk mengetahui 

hasil belajar siswa.  Hasil belajar siswa diukur dengan menggunakan tes 

hasil belajar.  Tes ini disusun dan dikembangkan dari pokok-pokok 

bahasan yang dipelajari oleh siswa dalam beberapa materi pelajaran di 

sekolah. 

 

6. Keterampilan Proses Sains 

Keterampilan proses sains merupakan sejumlah keterampilan yang dibentuk 

oleh komponen-komponen   metode sains. Keterampilan proses (prosess-skill) 

sebagai proses kognitif termasuk di dalamnya juga interaksi dengan isinya 

(content). Indrawati dalam Nuh (2010: 1) mengemukakan bahwa: 

Keterampilan Proses sains (KPS) merupakan keseluruhan keterampilan 

ilmiah yang terarah (baik kognitif maupun psikomotor) yang dapat 

digunakan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip atau teori, untuk 

mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk 

melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan. 
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KPS adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam 

memahami, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan. KPS 

sangat penting bagi setiap siswa sebagai bekal untuk menggunakan metode 

ilmiah dalam mengembangkan sains serta diharapkan memperoleh 

pengetahuan baru/mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki. 

 

Keterampilan proses mencakup keterampilan berpikir/keterampilan 

intelektual yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh siswa melalui proses 

belajar mengajar di kelas, yang dapat digunakan untuk memperoleh 

pengetahuan tentang produk IPA. Keterampilan proses perlu dikembangkan 

untuk menanamkan sikap ilmiah siswa. 

 

Keterampilan proses sains merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh para 

ilmuwan dalam menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk-produk 

sains. Keterampilan proses dalam pembelajaran sains merupakan suatu model 

atau alternatif pembelajaran sains yang dapat melibatkan siswa dalam tingkah 

laku dan proses mental, seperti ilmuwan. Funk dalam Dimyati (2009: 140) 

mengemukakan bahwa: 

berbagai keterampilan proses dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu 

keterampilan proses dasar (basic skill) dan keterampilan terintegrasi 

(integrated skill). Keterampilan proses dasar meliputi kegiatan yang 

berhubungan dengan observasi, klasifikasi, pengukuran, komunikasi, 

prediksi, dan inferensi. Keterampilan terintegrasi terdiri atas: 

mengidentifikasi variabel, tabulasi, grafik, diskripsi hubungan variabel, 

perolehan dan proses data, analisis penyelidikan, dan hipotesis 

eksperimen. 
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Keterampilan proses sains merupakan dasar dari pemecahan masalah dalam 

sains dan metode ilmiah. Keterampilan proses sains dikelompokkan menjadi 

keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terpadu. Menurut Wetzel 

dalam Mahmuddin (2010: 1), keterampilan proses dasar terdiri atas enam 

komponen tanpa urutan tertentu, yaitu: 

1. Observasi atau mengamati, menggunakan lima indera untuk 

mencari tahu informasi tentang obyek seperti karakteristik obyek, 

sifat, persamaan, dan fitur identifikasi lain. 

2. Klasifikasi, proses pengelompokkan dan penataan objek. 

3. Mengukur, membandingkan kuantitas yang tidak diketahui dengan 

jumlah yang diketahui, seperti: standar dan non-standar satuan 

pengukuran. 

4. Komunikasi, menggunakan multimedia, tulisan, grafik, gambar, atau 

cara lain untuk berbagi temuan. 

5. Menyimpulkan, membentuk ide-ide untuk menjelaskan pengamatan. 

6. Prediksi, mengembangkan sebuah asumsi tentang hasil yang 

diharapkan. 

 

Keenam keterampilan proses dasar di atas terintegrasi secara bersama-sama 

ketika ilmuwan merancang dan melakukan penelitian, maupun dalam 

kehidupan sehari-hari. Semua komponen keterampilan proses dasar penting 

baik secara parsial maupun ketika terintegrasi secara bersama-sama. Oleh 

karena itu, sangat penting dimiliki dan dilatihkan bagi siswa sebelum 

melanjutkan ke keterampilan proses yang lebih rumit dan kompleks. 

Perpaduan dua kemampuan keterampilan proses dasar atau lebih membentuk 

keterampilan terpadu. Keterampilan proses terpadu (terintegrasi) menurut 

Wetzel dalam Mahmuddin (2010: 1) meliputi: merumuskan hipotesis, 

membuat prediksi (tebakan) berdasarkan bukti dari penelitian sebelumnya 

atau penyelidikan; mengidentifikasi variabel, penamaan dan pengendalian 

terhadap variabel independen, dependen, dan variabel kontrol dalam 
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penyelidikan; membuat definisi operasional, mengembangkan istilah spesifik 

untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam penyelidikan berdasarkan 

karakteristik diamati; percobaan, melakukan penyelidikan dan mengumpulkan 

data; dan interpretasi data, menganalisis hasil penyelidikan. 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Nurohman (2010: 3). Keterampilan proses 

sains dibagi dalam dua kelompok, yaitu:  

1) the basic (simpler) process skill dan 2) integrated (more complex) 

skill. The basic process skill, terdiri dari 1) Observing, 2) Inferring, 3) 

Measuring, 4) Communicating, 5) Classifying, dan 6) Predicting. 

Sedangkan yang termasuk dalam integrated science process skills adalah 

1) Controlling variables, 2) Defining operationally, 3) Formulating 

hypotheses, 4) Interpreting data, 5) Experimenting, dan 6) Formulating 

models. 

 

 

Keterampilan proses di atas merupakan keterampilan proses sains yang 

diaplikasikan pada proses pembelajaran. Pembentukan keterampilan dalam 

memperoleh pengetahuan merupakan salah satu penekanan dalam 

pembelajaran sains. Oleh karena itu, penilaian terhadap keterampilan proses 

sains siswa harus dilakukan terhadap keterampilan proses sains baik secara 

parsial maupun secara utuh. Klasifikasi keterampilan proses sains menurut 

Nurohman (2010: 4) terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu Basic, Intermediate, 

dan Advanced. 

 

Penilaian merupakan tahapan penting dalam proses pembelajaran. Penilaian 

dalam pembelajaran sains dapat dimaknai sebagai pembawa konten, proses 

sains dan sikap ilmiah secara bersama-sama. Penilaian dilakukan terutama 

untuk menilai kemajuan siswa dalam pencapaian KPS. Menurut Smith dan 
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Welliver dalam Mahmuddin (2010), pelaksanaan penilaian keterampilan 

proses dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya 

1. Pretest dan posttest.  Guru melaksanakan penilaian keterampilan 

proses sains siswa pada awal dan akhir tahun sekolah. 

2. Diagnostik. Guru melaksanakan penilaian keterampilan proses sains 

siswa pada awal tahun ajaran 

3. Penempatan kelas. Guru melaksanakan penilaian keterampilan proses 

sains siswa sebagai salah satu kriteria dalam penempatan kelas.  

4. Bimbingan karir. Biasanya para peneliti melakukan uji coba 

menggunakan penilaian keterampilan proses sains untuk 

mengidentifikasi siswa yang memiliki potensi di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dapat dibina. 

 

 

Jenis-jenis keterampilan proses sains menurut Harlen, adalah sebagai berikut: 

 

a. Keterampilan Observasi 

Keterampilan ini berhubungan dengan penggunaan secara optimal dan 

proporsional seluruh alat indra untuk menggambarkan objek dan hubungan 

ruang waktu atau mengukur karakteristik benda-banda yang diamati. 

Untuk dapat menguasai keterampilan mengamati, siswa hams 

menggunakan sebanyak mungkin indranya, yakni melihat, mendengar, 

merasakan, mencium, dan mengecap. Dengan demikian dapat 

mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan memadai. Keterampilan 

observasi meliputi menggunakan indera penglihat, pembau, pendengar, 

pengecap dan peraba dalam mengamati ciri-ciri suatu objek serta 

menggunakan fakta yang relevan dan memadai dari hasil pengamatan. 

 

b. Keterampilan Klasifikasi 

Mengelompokkan adalah suatu sistematika yang digunakan untuk 

menggolongkan sesuatu berdasarkan syarat-syarat tertentu. Dasar 
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keterampilan mengklasifikasikan adalah kemampuan mengidentifikasi 

perbedaan dan persamaan antara berbagai objek yang diamati, atau bisa 

juga disebut sebagai keterampilan dalam mengelompokkan atau 

menggolong-golongkan. Dasar yang perlu diperhatikan dalam membuat 

klasifikasi, seperti mencari perbedaan, mengontraskan ciri-ciri, mencari 

kesamaan, membandingkan, dan mencari dasar pengelompokkan. 

 

c. Keterampilan Interpretasi 

Menafsirkan hasil pengamatan ialah menarik kesimpulan sementara dari 

data yang dicatatnya. Hasil-hasil pengamatan tidak akan berguna bila 

tidak ditafsirkan. Karena itu, hasil pengamatan yang dicatat lalu dihubung-

hubungkan, selanjutnya siswa mencoba menemukan pola dalam satu seri 

pengamatan dan membuat kesimpulan. Keterampilan interpretasi meliputi 

keterampilan mencatat hasil pengamatan, menghubung-hubungkan hasil 

pengamatan, dan menemukan pola keteraturan dari satu seri pengamatan 

hingga memperoleh kesimpulan. 

 

d. Keterampilan Prediksi 

Prediksi adalah memperkirakan berdasarkan pada data atau kecenderungan 

hasil pengamatan. Apabila siswa dapat menggunakan pola-pola hasil 

pengamatannya untuk mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada 

keadaan yang belum diamatinya, maka siswa tersebut telah mempunyai 

kemampuan proses prediksi. Keterampilan meramalkan atau prediksi 

mencakup keterampilan mengajukan perkiraan tentang sesuatu yangbelum 

terjadi berdasarkan suatu kecenderungan atau pola data yang sudah ada. 
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e. Keterampilan Mengajukan Pertanyaan 

Keterampilan mengajukan pertanyaan merupakan keterampilan dasar yang 

hams dimiliki siswa sebelum mempelajari suatu masalah lebih lanjut. 

Pertanyaan yang diajukan dapat meminta penjelasan, tentang apa, 

mengapa, bagaimana, atau menanyakan latar belakang hipotesis. 

 

f. Keterampilan Berhipotesis 

Hipotesis adalah suatu perkiraan yang beralasan untuk menerangkan suatu 

kejadian atau pengamatan tertentu. Keterampilan berhipotesis merupakan 

keterampilan dalam merumuskan teori atau pendapat yang dianggap benar, 

yang kebenarannya masih harus dibuktikan. Perlu ditekankan bahwa 

hipotesis berbeda dengan prediksi. Hipotesis didasarkan pada pemahaman 

suatu teori atau konsep dengan metode deduktif, sedangkan prediksi 

didasarkan pada data atau pola data dan kecenderungan dengan metode 

induktif. 

 

g. Keterampilan Merencanakan Percobaan atau Penyelidikian 

Termasuk ke dalam jenis keterampilan ini adalah keterampilan 

menentukan alat dan bahan, menentukan variabel atau peubah yang 

terlibat dalam suatu percobaan, menentukan variabel kontrol dan variabel 

bebas, menentukan apa yang diamati, diukur, atau ditulis, serta 

menentukan cara langkah kerja dan cara mengolah data. 

 

h. Keterampilan Menggunakan Alat dan Bahan 

Untuk dapat memiliki keterampilan menggunakan alat dan bahan, dengan 

sendirinya siswa harus menggunakan secara langsung alat dan bahan agar 
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dapat memperoleh pengalaman langsung. Selain itu, siswa harus 

mengetahui mengapa dan bagaimana cara menggunakan alat dan bahan. 

 

i. Keterampilan Menerapkan Konsep atau Prinsip 

Keterampilan ini meliputi antara lain keterampilan menjelaskan peristiwa  

dengan menggunakan konsep yang telah dimiliki, begitu pula apabila 

siswa menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam situasi, atau 

menerapkan rumus-rumus pada pemecahan soal-soal. 

 

j. Keterampilan Berkomunikasi 

Menginformasikan hasil pengamatan, hasil prediksi atau hasil percobaan 

kepada orang lain termasuk keterampilan berkomunikasi. Bentuk 

komunikasi ini bisa dalam bentuk lisan dan tulisan. Jenis komunikasi 

dapat berupa paparan sistematis (laporan) atau transformasi parsial. 

Keterampilan berkomunikasi meliputi keterampilan membaca grafik, 

tabel atau diagram. 

 

Kategori keterampilan proses sains yang telah dikemukakan oleh Harlen, 

selanjutnya disusun dan dikembangkan indikator keterampilan proses 

sains oleh Rusaman seperti yang disajikan pada Tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3. Keterampilan Proses Sains dan Indikatornya 

No Aspek KPS Indikator 

1. Observasi a. Menggunakan sebanyak 

mungkin indra 

b. Menggunakan fakta relevan 
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2. 

 

Klasifikasi 

 

a. Mencatat setiap pengamatan 

b. Mencatat setiap pengamatan 

c. Mencatat setiap pengamatan 

d. Mencari perbedaan/persamaan 

e. Mengontraksikan ciri-ciri 

f. Membandingkan 

g. Mencari dasar 

pengelompokkan 

h. Menghubungkan hasil 

pengamatan 

 

3. Interpretasi a. Menemukan pola dalam 1 seri 

pengamatan 

b. Menyimpulkan 

 

4. Prediksi a. Menggunakan pola/hasil 

pengamatan 

b. Mengemukaan  apa  yang  

mungkin  terjadi  pada 

 

5. Mengajukan 

Pertanyaan 

a. Bertanya apa, bagaimana, 

mengapa 

b. Bertanya untuk meminta 

penjelasan 

6. Berhipotesis a. Mengetahui bahwa ada lebih 

dari 1 kemungkinan penjelasan 

dari 1 kejadian 

b. Menyadari   bahwa  suatu  

penjelasan  perlu   diuji 

 

7. Merencanakan 

Percobaan 

a. Menentukan alat/bahan yang 

digunakan 

b. Menentukan variabel/faktor 

penentu 

c. Menentukan apa yang akan 

diukur, diamati dan dicatat 

d. Menentukan langkah kerja 

8. Menggunakan 

alat/bahan 

a. Menentukan alat/bahan yang 

digunakan 

b. Mengetahui alasan mengapa 

menggunakan alat/bahan 

 

9. Menerapkan konsep a. Menerapkan konsep pada 

situasi baru 

b. Menggunakan konsep pada 

pengalaman baru untuk 

menjelaskan apa yang sedang 
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terjadi 

10. Mengomunikasikan 

 

 

 

a. Mengubah bentuk penyajian 

b. Memberikan data empiris hasil 

percobaan dengan 

tabel/grafik/diagram 

c. Menyampaikan laporan 

sistematis 

d. Menjelaskan hasil percobaan 

e. Membaca grafik 

f. Mendiskusikan hasil kegiatan 

 

 

Keterampilan proses sains perlu dikembangkan dalam diri siswa karena 

dapat memberikan dampak positif bagi siswa yaitu siswa dapat 

mengembangkan proses berpikirnya secara ilmiah. Hal ini didukung oleh 

Dimyati (2009: 121) yang menyatakan bahwa KPS memiliki beberapa 

kelebihan antara lain: 

1. KPS dapat memberikan rangsangan ilmu pengetahuan, sehingga 

siswa dapat memahami fakta dan konsep ilmu pengetahuan 

dengan lebih baik; 

2. Memberikan kesempatan kepada siswa bekerja dengan ilmu 

pengetahuan, tidak sekedar menceritakan atau mendengarkan 

cerita tentang ilmu pengetahuan. Hal ini menyebabkan siswa 

menjadi lebih aktif; dan 

3. KPS membuat siswa menjadi belajar proses dan produk ilmu 

pengetahuan sekaligus. 

 

Penilaian keterampilan proses sains dilakukan dengan menggunakan 

instrumen yang disesuaikan dengan materi dan tingkat perkembangan 

siswa atau tingkatan kelas. Oleh karena itu, penyusunan instrumen 

penilaian harus direncanakan secara cermat sebelum digunakan. Menurut 

Widodo dalam Mahmuddin (2010: 1), penyusunan instrumen untuk 

penilaian terhadap keterampilan proses sains dapat dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 
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Mengidentifikasikan jenis keterampilan proses sains yang akan dinilai. 

1) Merumuskan indikator untuk setiap jenis keterampilan proses 

sains. 

2) Menentukan dengan cara bagaimana keterampilan proses sains 

tersebut diukur (misalnya apakah tes unjuk kerja, tes tulis, 

ataukah tes lisan). 

3) Membuat kisi-kisi instrumen. 

4) Mengembangkan instrumen pengukuran keterampilan proses 

sains dan tingkatan keterampilan proses sains (objek tes). 

5) Melakukan validasi instrumen. 

6) Melakukan uji coba terbatas untuk mendapatkan validitas dan 

reliabilitas empiris. 

7) Perbaikan butir-butir yang belum valid. 

8) Terapkan sebagai instrumen penilaian keterampilan proses sains 

dalam pembelajaran sains. 

 

 

Pengukuran terhadap keterampilan proses sains, dapat dilakukan 

menggunakan instrumen tertulis. Pelaksanaan pengukuran dapat 

dilakukan secara tes (paper and pencil test) dan bukan tes. Penilaian 

melalui tes dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis (paper and pencil 

test). Sedangkan penilaian melalui bukan tes dapat dilakukan dalam 

bentuk observasi atau pengamatan. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Inkuiri terbimbing merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa 

secara langsung dalam prosesnya. Model pembelajaran tipe ini tentu saja tepat 

diterapkan pada materi IPA yang didalamnya terdapat kegiatan praktikum atau 

eksperimen. Misalnya pada materi fluida statis yang menuntut siswa 

melakukan percobaan untuk menemukan konsep. Karena kegiatan 

pembelajaran yang hanya menyampaikan secara teori saja tidak cukup 
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membantu siswa dalam membangun pemahamannya mengenai materi 

tersebut. 

 

Inkuiri terbimbing dapat diterapkan melalui berbagai media pembelajaran, 

salah satunya menggunakan LKS. LKS yang memiliki langkah-langkah 

proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dari inkuiri terbimbing 

dapat membantu siswa memahami konsep fluida statis secara bertahap yang 

dicapai melalui serangkaian kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum ini 

penting untuk melatih keterampilan proses sains siswa. Keterampilan proses 

sains merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa untuk 

menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan, dan 

menemukan ilmu pengetahuan. Dapat dipastikan bahwa keterampilan ini 

sangat diperlukan agar siswa tidak hanya mahir secara teori saja tetapi juga 

secara konsep.Kegiatan praktikum yang dipandu dengan LKS inkuiri 

terbimbing akan memudahkan siswa mendapatkan pengalaman secara 

langsung. Melalui pengalaman secara langsung ini, siswa dapat memahami 

konsep fluida statis dengan baik. Selain itu, siswa dapat memiliki daya ingat 

yang lebih kuat dalam pemahaman konsepnya. Sehingga siswa mudah 

menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan materi fluida statis. 

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, dapat diduga hasil belajar siswa 

yang pembelajarannya menggunakan LKS inkuiri terbimbing dapat 

meningkat. 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen yang menggunakan dua 

kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen yaitu kelas 
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yang menggunakan LKS inkuiri terbimbing, sedangkan kelas kontrol yaitu 

kelas yang menggunakan LKS konvensional. Kedua kelas akan diberikan 

pretest dengan soal yang sama. Kemudian kedua kelas diberi treatment 

dengan LKS yang berbeda yaitu LKS berbasis inkuiri terbimbing dan LKS 

konvensional. Setelah kedua kelas diberi perlakuan maka kedua kelas tersebut 

diberi posttest dengan soal yang sama tujuannya untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh LKS inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar dan 

keterampilan proses sains. Kemudian rata-rata hasil belajar dan keterampilan 

proses sains dibandingkan. Secara umum kerangka pemikiran penelitian 

eksperimen ini digambarkan secara berikut : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Diagram Kerangka Pemikiran 

C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang dapat diajukan dalam 

penelitian ini adalah peningkatan rata-rata hasil belajar menggunakan LKS 

berbasis inkuiri terbimbing lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan 

LKS konvensional. 

Kelas 

Eksperimen O1 X1 O3 
N-gain 

O3- O1 

Kelas 

Kontrol O2 X2 O4 

N-gain 

O4- O2 

dibandingkan 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 21 Bandar Lampung 

semester genap pada tahun ajaran 2015/2016. Waktu pelaksanaan penelitian 

13-18 Mei 2016. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 21 Bandar 

Lampung. Pembagian kelas VIII tidak homogen pada keseluruhannya, 

karena ada kelas yang diunggulkan sedangkan yang lain hanya ada beberapa 

yang homogen dilihat dari rata-rata hasil belajar sebelumnya. Pengambilan 

sampel penelitian pada populasi kelas VIII dilakukan dengan teknik Simple 

Purposive Sampling, di mana dipilih 2 kelas dari 10 kelas yang ada dengan 

kelas pilihan merupakan kelas yang homogen atau relatif homogen. 

C. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah True Experimental 

Design dengan jenis Pretest-posttest Control Group Design. Secara 

prosedur rancangan desain penelitian pola seperti ditunjukkan pada tabel 4. 
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Tabel 4. Desain Penelitian 

Kelas Pre-test Perlakuan Post-test 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O3 X2 O4 

 

Keterangan : 

O1 =  Test pemahaman awal kelas eksperimen 

O2 =  Test pemahaman akhir kelas eksperimen 

O3 =  Test pemahaman awal kelas kontrol 

O4 =  Test pemahaman akhir kelas kontrol 

X1 =   Treatment (perlakuan) LKS berbasis inkuiri terbimbing 

X2 =   Treatment (perlakuan) LKS konvensional 

 

       (Setyosari, 2012: 180) 

 

Dalam penggunaan jenis penelitian ini didasarkan pada pertimbangan yaitu 

dengan adanya matching (mengetahui kemampuan awal siswa sebelum 

perlakuan diterapkan). Pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

sebelum treatment dimulai, maka kedua kelompok dikatakan mempunyai 

pemahaman yang sama dan seimbang. Dengan dilaksanakan group 

matching dapat dengan mudah mengatur untuk mulai dan berakhirnya 

pelaksanaan eksperimen, selain adanya kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen, juga dapat membatasi timbulnya variabel luar yang mempunyai 

validitas internal.  
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D. Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat satu bentuk variabel yaitu variabel terikat. 

Variabel terikatnya adalah hasil belajar dan keterampilan proses sains. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen untuk mengukur hasil belajar siswa adalah soal tes berbentuk 

pilihan jamak.Tes ini diberikan sebanyak  dua kali dalam setiap 

pembelajaran, yaitu tes awal yang berfungsi untuk mengetahui kemampuan 

awal sebelum diberikan perlakuan dan tes akhir yang berfungsi untuk 

mengetahui kemampuan akhir setelah diberikan perlakuan.  

Soal yang  diberikan dengan jumlah sebanyak 10 butir soal setiap 

pembelajaran. Sedangkan instrumen untuk keterampilan proses sains adalah 

observasi. 

 

F. Analisis Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan dalam sampel, instrumen harus diuji terlebih 

dahulu dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dengan 

menggunakan program SPSS. 

1. Uji Validitas 

Agar dapat diperoleh data yang valid, instrumen atau alat untuk 

mengevaluasinya harus valid. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur (ketepatan). Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya 

sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes 
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tersebut dengan kriterium.Untuk menguji validitas instrumen digunakan 

rumus korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan 

rumus: 

  

     2222 YYNXXN

YXXYN
rXY




  

   Keterangan: 

   rXY = Koefisien korelasi yang menyatakan validitas 

   X  = Skor butir soal 

   Y  = Skor total 

   N  = Jumlah sampel 

(Arikunto,2012: 87) 

 

  Dengan kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total lebih  

  dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan valid, atau sebaliknya jika 

  korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen 

tersebut dinyatakan tidak valid dan jika rhitung> rtabel dengan α = 0,05 maka 

koefisien korelasi tersebut signifikan.  

 

  Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta 

  korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai 

validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap 

memenuhi syarat adalah jika r = 0,3 didasarkan pendapat Masrun dalam 

Sugiyono (2012: 188). 
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  Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program 

  SPSS 17.0 dengan  kriterium uji bila correlated item – total correlation 

lebih besar dibandingkan dengan 0,3 maka data merupakan construck yang 

kuat(valid). 

 

2. Uji Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama. Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen didasarkan 

pada pendapat Arikunto (2012: 109) yang menyatakan bahwa untuk 

menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus alpha, yaitu: 

r11 = 









 










 2

1

2

11
1 



n

n

 

  Keterangan:

 
  r11  = reliabilitas yang dicari 

  Σσi
2  

= jumlah varians skor tiap-tiap item 

  σt
2  

= varians total 

        (Arikunto,2012: 112) 

 

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat 

pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Reliabilitas instrumen 

diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. 

Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas menggunakan SPSS 

17.0 dengan metode Alpha Cronbach’s yang diukur berdasarkan skala 

Alpha Cronbach’s 0 sampai 1. 
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Menurut Sayuti (2010: 30), instrumen dinyatakan reliabel jika mempunyai 

nilai koefisien alpha, maka digunakan ukuran kemantapan alpha yang 

diinterprestasikan sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Interpretasi Ukuran Kemantapan Nilai alpha 

 

 

 

 

 

Setelah instrumen valid dan reliabel, kemudian instrumen akan diujikan 

kepada sampel penelitian. Skor total setiap siswa diperoleh dengan 

menjumlahkan skor setiap nomor soal. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pengumpulan data hasil belajar dan keterampilan proses sains  dilakukan 

dengan tes dan observasi. Tes dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan. 

Langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah 

pemberian tes awal dan akhir kepada seluruh siswa sebelum dan sesudah 

pembelajaran. Data tes awal dimaksudkan untuk melihat hasil belajar fisika 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum pembelajaran. Data tes akhir 

ini dimaksudkan untuk melihat perbedaan hasil belajar fisika pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sesudah pembelajaran dengan menggunakan 

LKS fisika berbasis inkuiri terbimbing dan LKS konvensional.  

 

Nilai Alpha Cronbach’s Keterangan 

0,00-0,20 Kurang reliabel 

0,21-0,40 Agak reliabel 

0,41-0,60 Cukup reliabel 

0,61-0,80 Reliabel 

0,81-1,00 Sangat reliabel 
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H. Teknik Analisis Data 

1) N-Gain 

Dalam melihat perbedaan yang diberikan pembelajaran antara kelas 

eksperimen yang menggunakan LKS berbasis inkuiri terbimbing dengan 

kelas kontrol yang menggunakan LKS konvensional maka dapat 

menggunakan uji Indeks Gain yang rumusnya sebagai berikut: 

g =
          

         
 

Keterangan: 

g = N-gain 

Spost = Skor posttest 

Spre = Skor pretest 

Smax = Skor maksimum  

 

Tabel 6. Interpretasi Perolehan Indeks Gain 

 

Kategori Indeks Gain Interpretasi 

0,71-1,00 Tinggi 

0,41-0,70 Sedang 

0,01-0,40 Rendah 

         (Hake dalam Laraswati, 2009) 

 

 

Untuk menganalisis peningkatan hasil belajar siswa digunakan skor pretest 

dan posttest. Peningkatan skor antara tes awal dan tes akhir dari variabel 

tersebut merupakan indikator adanya peningkatan atau penurunan hasil 

belajar pada pembelajaran fisika pada penerapan  LKS berbasis inkuiri 

terbimbing dan LKS konvensional. Sedangkan penilaian KPS dilakukan 



49 

 

dengan observasi saat proses pembelajaran menggunakan lembar 

observasi. 

 

Data KPS siswa berupa lembar observasi yang mencakup lima aspek 

penilaian yaitu observasi, berhipotesis, merencanakan percobaan, 

menerapkan konsep, dan mengomunikasikan.. Proses analisis untuk data 

keterampilan proses sains siswa adalah sebagai berikut: 

(a) Skor yang diperoleh dari masing-masing siswa adalah jumlah skor dari 

setiap soal. 

(b) Persentase keterampilan proses dihitung dengan rumus 

 

 

 Pengkategorian keterampilan proses adalah sebagai berikut 

Tabel 7. Keterampilan Proses Sains 

Nilai Kriteria 

81-100 Sangat baik 

61-80 Baik 

41-60 Cukup 

21-40 Kurang 

<20 Sangat kurang 
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I. Pengujian Hipotesis 

1) Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas data menggunakan uji F yang digunakan untuk 

mengetahui apakah kedua data yang diperoleh dari kedua kelompok 

sampel memiliki varians yang sama atau sebaliknya. Rumus uji F adalah 

sebagai berikut: 

  
                

                
 

Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa bila harga Ftabel   ≤  Ftabel  maka 

data sampel akan homogen dan apabila Fhitung   >  Ftabel  maka data sampel 

tidak homogen, dengan taraf signifikansi 0,05 dan dk= n-1. 

 

2) Uji Normalitas 

Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi, maka 

dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov. 

Caranya adalah menentukan terlebih dahulu pengujiannya yaitu: 

H0 : data terdistribusi secara normal 

Hi : data tidak terdistribusi secara normal  

 

Pedoman pengambilan keputusan: 

a. Nilai Sig. atau signifikansi < 0,05 maka distribusinya adalah tidak 

normal. 

b. Nilai Sig. atau signifikansi > 0,05 maka distribusinya adalah normal. 
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3) Independent Sample T Test (Statistik Parametrik) 

Independent Sample T Test digunakan untuk menguji perbedaan antara 

dua variabel ketika data berdistribusi normal dan menggunakan statistika 

parametrik. 

 

Adapun hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0  : Peningkatan rata-rata hasil belajar menggunakan LKS berbasis  

  inkuiri terbimbing tidak lebih tinggi dibandingkan dengan 

  menggunakan LKS konvensional. 

H1 : Peningkatan rata-rata hasil belajar menggunakan LKS berbasis  

  inkuiri terbimbing lebih tinggi dibandingkan dengan 

  menggunakan LKS konvensional. 

 

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi. 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak 

 

Rumus perhitungan Independent Sample T Test adalah sebagai berikut: 

t= 
 ̅   ̅ 

√
(    )  

  (    )  
 

       
(
 

  
 
 

  
)

 

Di mana t adalah t hitung. Kemudian tabel dicari pada tabel distribusi t 

dengan α = 5% : 2 = 2,5 % (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-2. 

Setelah diperoleh besar thitung dan ttabel maka dilakukan pengujian dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Kriteria pengujian 

a. H0 diterima jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel 
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b. H0 ditolak jika –ttabel< thitung> ttabel 

 

         (Priyatno, 2010: 32-41) 

 

 

Pada penelitian ini jika data tidak terdistribusi normal maka untuk menguji 

data dua sampel yang tidak berhubungan menggunakan Uji Mann-

Whitney. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 
 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran menggunakan LKS 

berbasis inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar dengan N-gain kategori 

tinggi. 

2. Hasil belajar dalam menggunakan LKS berbasis inkuiri terbimbing ini 

dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses sains. Rata-rata 

perolehan hasil belajar yaitu 85,24. Pada keterampilan proses sains dalam 

menggunakan LKS berbasis inkuiri terbimbing dengan rata-rata perolehan 

nilai yaitu 16,28.  

  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa: 

1. Saat proses pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing berlangsung guru 

harus memberikan batasan-batasan waktu kepada siswa dalam 

menyelesaikan aktivitasnya.  

2. Memaksimalkan pelaksanaan tahapan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing sehingga siswa mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. 
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3. Salah satu kendala dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis inkuiri 

terbimbing adalah siswa yang belum terbiasa dengan tahapan 

pembelajaran inkuiri terbimbing. Oleh karena itu, disarankan pembelajaran 

berbasis inkuiri terbimbing terus dilatihkan agar siswa terbiasa dan dapat 

diperoleh hasil belajar yang maksimal. 
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