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ABSTRAK

PENGARUH PENGGUNAAN LEMBAR KERJA SISWA BERBASIS
INKUIRI TERBIMBING TERHADAP HASIL BELAJAR

MELALUI PEMAHAMAN KONSEP SISWA
SMPN 3 NATAR

Oleh

Gita Aldira Abelta

Keaktifan siswa dikelas ditambah penggunaan media LKS dalam pembelajaran

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. LKS berbasis Inkuiri terbimbing

merupakan cara yang efektif dalam membantu siswa memperoleh pengalaman

dalam rangka menemukan sendiri konsep yang sudah direncanakan guru.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh penggunaan LKS

berbasis inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar melalui pemahaman konsep.

Penilitian di SMPN 3 Natar dilakukan dengan desain non-equivalent control

group. Pengaruh yang signifikan dari treatment yang diberikan dapat terlihat

dengan digunakan perhitungan N-gain dan uji hipotesis menggunakan uji

independent Sample t-test. Hasil uji ini menunjukkan rata-rata N-gain hasil belajar

siswa menggunakan LKS berbasis inkuiri terbimbing 0,50 lebih tinggi

dibandingkan dengan 0,33 rata-rata N-gain hasil belajar siswa dengan LKS yang

biasa digunakan disekolah. Nilai N-gain yang telah diujikan menunjukkan

terdapat pengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa dengan diperoleh thitung

sebesar -5,99 sedangkan ttabel sebesar 1,99. Nilai -thitung < ttabel (3,146 > 1,99) dan



signifikansi (0,00 < 0,05) dan nilai pemahaman konsep siswa ditunjukkan dengan

siswa lebih dominan sudah paham konsep dengan persentase 51,30%, tidak

paham konsep 44,70%, lucky guess 10,00% dan hanya sedikit miskonsepsi 3,20%

dari seluruh siswa kelas eksperimen.

Kata kunci : LKS Inkuiri Terbimbing, Pemantulan Cahaya, Pemahaman Konsep
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I. PENDAHULUAN 

  

A.   Latar Belakang 

Banyak faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan siswa dalam mencapai 

hasil belajar pada mata pelajaran fisika. Faktor tersebut antara lain faktor 

internal dan eksternal siswa. Faktor internalnya dapat  berupa bakat, minat, 

sikap, intelegensi, dan motivasi dari siswa sedangkan faktor eksternalnya 

misalnya guru. Guru sebagai pengelola pembelajaran harus mampu 

mengorganisasi dan menggali potensi yang ada pada siswa agar dapat 

meningkatkan keberhasilan hasil belajarnya. 

Proses pembelajaran IPA fisika di SMPN 3  cenderung bersifat teacher-

centered dengan metode pembelajaran yang cenderung monoton dan kurang 

melibatkan siswa dalam menemukan suatu konsep dalam pembelajaran. 

Pembelajaran seperti ini menimbulkan ketidakpahaman atau ketidaktahuan 

pada diri siswa mengenai proses maupun sikap dari konsep fisika yang akan 

diperoleh. Sehingga siswa dalam menghadapi tatangan dunia luar atau 

terjun langsung ke masyarakat maupun dunia kerja mereka hanya 

menonjolkan pengetahuan/konsep tetapi tidak mengetahui proses dan 

bagaimana harus bersikap yang seharusnya dari konsep fisika yang 
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dipelajarinya. Hendaknya dilakukan perubahan dari pembelajaran yang 

bersifat teacher-centered ke pembelajaran yang berorientasi pada siswa 

aktif (student-centered). 

Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan dalam pembelajaran fisika adalah 

dengan menggunakan model inkuiri terbimbing (guided inquiry). Model 

inkuiri terbimbing adalah satu cara dalam pembelajaran berbasis inkuiri 

yang digunakan dalam pendidikan sains. Pembelajaran inkuiri diawali dari 

permasalahan yang diajukan guru dengan tidak mudah dijelaskan dengan 

cepat. Kemudian siswa melakukan pengamatan sampai pada kesimpulan. 

Setiap tahapnya guru mengontrol pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan, 

hipotesis yang telah dibuat dan apa yang siswa amati.  

Penelitian yang dilakukan oleh Isa A, dkk (2010) dengan metode inkuiri 

terbimbimbing menunjukkan bahwa siswa mengalami peningkatan hasil 

belajar dan pemahaman konsep siswa. Penelitian serupa dilakukan oleh 

Dewi, dkk (2013) terdapat hasil belajar IPA antara siswa yang mengikuti 

model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan siswa yang mengikuti model 

pembelajaran konvensional. Hasil belajar IPA yang belajar dengan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing lebih baik dari pada kelompok siswa yang 

belajar dengan model pembelajaran konvensional. 

Penggunaan LKS berbasis model pembelajaran inkuiri terbimbing yang 

digunakan mampu meningkatkan hasil belajar siswa melalui pemahaman 

konsepnya untuk itu perlu dilakukannya penelitian yang berjudul: 
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“Pengaruh Penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing terhadap Hasil 

Belajar Melalui Pemahaman Konsep Siswa SMPN 3 Natar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Apakah terdapat peningkatan N-gain hasil belajar siswa SMPN 3 

Natar? 

2. Apakah terdapat pengaruh penggunaan lembar kerja siswa berbasis 

inkuiri terbimbing terhadap Hasil Belajar siswa SMPN 3 Natar? 

3. Bagaimanakah pemahaman konsep siswa yang menggunakan lembar 

kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui peningkatan N-gain hasil belajar siswa SMPN 3 Natar. 

2. Mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan lembar kerja siswa 

berbasis inkuiri terbimbing pada materi Cahaya dan Indera Penglihatan 

terhadap Hasil Belajar siswa SMPN 3 Natar. 

3. Menganalisis bagaimanakah pemahaman konsep siswa yang 

menggunakan lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing? 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian pengembangan ini adalah : 

1. Memberi informasi kenaikan hasil belajar siswa setelah model inkuiri 

terbimbing diimplementasikan. 

2. Memberi wawasan , pengalaman, bahan masukan bagi peneliti sebagai 

calon guru untuk memilih Lembar Keja Siswa (LKS) yang Berbasis 

Inkuiri Terbimbing serta tepat untuk meningkatkan hasil belajar melalui 

pemahaman konsep siswa.  

3. Bagi siswa dapat memberikan pengalaman belajar siswa yang berbeda 

sehingga siswa lebih aktif dalam belajar serta meningkatkan hasil 

belajar melalui pemahaman konsep siswa terhadap materi yang 

diajarkan. 

4. Bagi guru dapat memberikan pengetahuan dan alternatif pembelajaran 

menggunakan Lembar Keja Siswa (LKS) sebagai media pembelajaran 

untuk meningkatkan hasil belajar melalui pemahaman konsep siswa. 

5. Bagi sekolah dapat dijadikan masukan dalam usaha meningkatkan mutu 

dan perbaikan proses pembelajaran IPA Terpadu. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil 

belajar siswa yang dihasilkan dari pembelajaran menggunakan Lembar 

Kerja Siswa Berbasis Inkuiri terbimbing. Untuk menegaskan bahwa 
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hasil belajar merupakan akibat dari perlakuan maka penelitian 

dilakukan pada dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

2. Pada penelitian ini akan menggunakan  pembelajaran inkuiri 

terbimbing. Model pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan suatu 

model pembelajaran inkuiri yang dalam pelaksanaannya guru 

menyediakan bimbingan atau petunjuk cukup luas kepada siswa. 

Dengan langkah pembelajaran: (a) orientasi, (b) merumuskan masalah, 

(c) merumuskan hipotesis, (d) mengumpulkan data, (e) menguji 

hipotesis, (f) merumuskan kesimpulan. 

3. Hasil belajar siswa pada ranah kognitif, yaitu pada Kompetensi Dasar 

yang digunakan dalam penelitian ini (3.11) mendeskripsikan sifat-sifat 

cahaya, pembentukan bayangan, serta aplikasinya untuk menjelaskan 

penglihatan manusia, proses pembentukan bayangan dan prinsip kerja 

alat optik. Khususnya pada sub-bab Pemantulan Cahaya 

4. Pemahaman konsep yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi 

pemahaman konsep tingkat rendah yaitu pemahaman terjemahan, 

pemahaman tingkat kedua pemahaman penafsiran dan pemahaman 

tingkat ketiga pemahaman ekstrapolasi. Penilaian terhadap pengetahuan 

pada tingkat satuan pelajaran menuntut perumusan secara lebih khusus 

setiap aspek pengetahuan, yang dikategorikan sebagai: konsep, 

prosedur, fakta, dan prinsip. Setiap kategori dirinci menjadi suatu 

struktur dan urutan tertentu, misalnya dari konsep yang sederhana 

menuju ke konsep-konsep yang lebih kompleks 
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5. Lembar kerja siswa IPA terpadu materi Cahaya dan Indera Penglihatan 

berbasis inkuiri yang digunakan merupakan produk yang telah 

dikembangkan oleh Khairunnisa, dkk. (2016) 

6. Subjek penelitian ini adalah siswa SMPN 3 Natar kelas VIII Tahun 

Pelajaran 2016/2017. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Media Pembelajaran

Proses belajar mengajar merupakan proses komunikasi, penyampaian pesan

dari pengantar ke penerima. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan

Daryanto (2016: 5) proses penyampaian pesan dalam pembelajaran berupa

proses komunikasi yang berupa simbol komunikasi yang verbal maupun

non-verbal (kalimat, kata-kata dan tulisan). Proses penafsiran simbol

komunikasi ini adalah decoding. Penafsiran dari penerima pesan

adakalanya berhasil dan tidak berhasil. Kegagalan/ketidakberhasilan dalam

memahami apa yang didengar, dibaca atau diamati itu disebabkan oleh

gangguan yang menghambat proses komunikasi.

Media pembelajaran didefinisikan secara umum menurut Sumiati dan Asra

(2007: 160)

Segala sesuatu yang digunakan sebagai penyalur pesan (message),
merangsang fikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa
sehingga dapat mendorong proses belajar. Bentuk media dapat
dikembangkan untuk meningkatkan pengalaman belajar agar
menjadi lebih ongkrit.
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Media dalam hal pembelajaran menurut Anam (2015 : 36)

Media meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk
menyampaikan isi materi pengajaran. Alat fisik ini mampu
membantu siswa agar lebih dekat dengan objek penelitian melalui
kemampuan visual dan audio, di mana siswa dapat melihat dan
mendengar secara langsung objek yang akan dipelajari. Setelah itu
dapat memberikan efek perubahan pola pikir dan sikap yang dimiliki
oleh siswa.

Alat yang secara fisik digunakan sebagai penyalur informasi berupa materi

pembelajaran untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa merupakan

pengertian dari media pembelajaran.

Penggunaan media pembelajaran berarti bagi guru maupun siswa terbantu

untuk memahami suatu materi tertentu dengan cara yang efektif dan

konstruktif. Ada beberapa alasan manfaat dari menggunakan media

menurut Sadiman, dkk (2014: 17)

Media pembelajaran mampu menimbulkan kegairahan belajar,
memungkinkan interaksi langsung antara siswa dengan
lingkungannya, dan siswa dapat belajar sendiri menurut kemampuan
dan minatnya. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan
bervariasi dapat mengatasi sikap pasif siswa.

Manfaat dari media pembelajaran menurut Sumiati dan Asra (2007: 163)

dapat dimanfaatkan untuk membantu keberhasilan pembelajaran.

Manfaatnya adalah:
a. Mampu menjelaskan materi pembelajaran yang abstrak (tidak

nyata) menjadi kongkrit (nyata).
b. Memberikan pengalaman langsung siswa dapat berkomunikasi

dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya.
c. Menarik perhatian siswa sehingga membangkitkan minat,

motivasi, aktifitas dan kreatifitas belajar siswa.
d. Materi pembelajaran lebih mudah diingat dan mudah untuk

diungkapkan kembali dengan cepat dan tepat
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e. Mempermudah dan mempercepat guru menyajikan materi
pembelajaran daalam proses pembelajaran, sehingga
memudahkan siswa untuk memahaminya.

Nilai dan kegunaan media pembelajaran dapat mempertinggi proses

pembelajaran dan hasil belajar yang ingin dicapai dalam pembelajaran

menurut Wahyudin, dkk (2010).

Media dalam pembelajaran disekolah dapat membangkitkan minat
baru, meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar
sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswanya. Media yang
digunakan guru harapannya dapat digunakan oleh guru secara secara
efektif agar dapat mencapai tujuan pembelajaran.

Media sangat bermanfaat  dengan menggunakan media guru maupun siswa

terbantu dalam memahami suatu materi tertentu dengan cara yang lebih

efektif dan konstruktif.

2. LKS (Lembar Kerja Siswa)

LKS merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh

guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran, terdapat berbagai

pendapat ahli mengenai LKS. Pengertian LKS menurut Widjajanti (2008)

LKS merupakan media pembelajaran yang dapat digunakan secara
bersamaan dengan sumber belajar atau media pembelajaran
tergantung pada kegiatan apa yang dirancang. LKS disusun
berdasarkan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang
dihadapi. Cara penyajian materi dalam LKS meliputi penyampaian
materi secara ringkas kegiatan yang melibatkan siswa aktif misalnya
latihan soal, diskusi dan percobaan sederhana LKS yang tepat
mampu mengembangkan keterampilan proses.

LKS menurut Sumiati dan Asra (2007: 171)

Panduan siswa untuk melakukan kegiatan kerja secara perseorangan
ataupun secara kelompok. Panduan bagi siswa untuk menegrjakan
pekerjaan tertentu yang dapat meningkat dan memperkuat hasil
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belajar. Jenis pekerjaan dalam LKS dapat berupa pengerjaan soal
atau pertanyaan latihan, perintah untuk mengumpulkan data,
membuat sesuatu, dan semacamnya yang bertujuan untuk
mendorong kreativitas dan pengembangan imajinasi siswa.

Salah satu media pembelajaran yang mampu mendorong kreativitas dan

pengembangan imajinasi siswa yaitu lembar kerja siswa. Panduan siswa

dalam LKS untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara individu

maupun kelompok yang berisi latihan soal, perintah percobaan sederhana

lalu mendapatkan data dan membuat sesuatu dapat menambah pengalaman

belajar siswa.

Kelebihan LKS yang diungkapkan oleh Trianto (2011: 212) yaitu:

a. Mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran
b. Membantu siswa menemukan dan mengembangkan konsep
c. Melatih siswa menemukan konsep
d. Menjadi alternatif cara penyajian materi pelajaran yang

menekankan keaktifan siswa serta memotivasi siswa.

Sumiati dan Asra (2007: 172) mengatakan kelebihan LKS

a. Membimbing siswa untuk belajar memproses hasil belajarnya
b. Memotivasi siswa untuk belajar mandiri
c. Memperkaya konsep yang telah siswa pelajari (perolehan hasil

belajar) untuk diterapkan dalam kehidupan nyata

LKS menjadi salah satu media untuk penyajian materi pembelajaran yang

membantu siswa untuk menemukan dan mengembangkan konsep secara

aktif dan mandiri. Penemuan konsep ini mampu memperkaya ilmu yang

telah dimiliki siswa sehingga mampu memotivasi untuk meningkatkan

hasil belajarnya lebih baik lagi.
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3. Inkuiri

Metode inkuiri siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran, sehingga

menurut Anam (2015: 7)

Inkuiri mendorong didorong untuk terlibat aktif dalam proses belajar
mengajar, salah satunya aktif mengajukan pertanyaan yang baik
terhadap materi yang disampaikan dan pertanyaan tersebut tidak
harus selalu dijawab guru karena semua siswa tidak lagi
menganggap masalah/pertanyaan yang ada dalam pembelajaran
sebatas tugas sekolah, karena mereka memiliki kemampuan untuk
menginternalisasi masalah tersebut sehingga solusi yang didapat
lebih mudah diterima dan ‘masuk akal’

Victor dan Kellough dalam Yamin (2013: 72)

Inkuiri merupakan sebuah proses dalam menjawab pertanyaan-
pertanyaan dan memecahkan masalah berdasarkan penguraian logis
atau fakta-fakta dan observasi-observasi. Selanjutnya metode-
metode inkuiri menggunakan proses untuk membelajarkan konten
dan membantu siswa berpikir secara analisis. Pembelajaran inkuiri
dimulai dengan memberi siswa masalah-masalah yang berhubungan
dengan konten nantinya menjadi fokus untuk aktifitas penelitian
kelas.

Sanjaya (2006: 195)

Inkuiri menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi
pelajaran tidak diberikan secara lngsung. Peran siswa adalah mencari
dan menemukan sendiri  materi pembelajaran, sedangkan guru
berperan sebagai fasilitator. Rangkaian kegiatan pembelajaran yang
menekankan pada proses berfikir secara ritis dan analitis untuk
mencari dan menemukan sendiri jawaban dari masalah yang
dipertanyakan

Pembelajaran inkuiri merupakan proses menemukan melalui penguraian

logis berdasarkan analisis siswa secara aktif untuk menemukan sendiri

jawaban dari masalah sebagai fokus dalam penelitian dikelas.

a. Langkah pembelajaran inkuiri



12

Proses pembelajaran dapat dilakukan menggunakan strategi inkuiri dengan

langkah-langkah berikut menurut Hamruni (2012: 95-99):

1) Tahap Orientasi. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk
berfikir memecahkan masalah. Beberapa hal yang dapat
dilakukan dalam tahap ini yaitu:
a) Menjelaskan topik, tujuan dan hasil belajar yang diharapkan

dicapai oleh siswa.
b) Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan

oleh siswa untuk me
c) ncapai tujuan, langkah-langkah inkuiri serta tujuan setiap

langkah  dimulai dari langkah perumusan masalah sampai
dengan merumuskan kesimpulan.

d) Menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar dalam
rangka memberikan motivasi belajar siswa.

2) Merumuskan masalah, langkah ini membawa siswa pada suatu
persoalan yang mengandung teka-teki.persoalan disajikan untuk
menantang siswa berfikir memecahkan teka-teki itu.dikatakan
teka-teki karena persoalan/permasalahan itu ada jawabannya,
dan siswa didorong mencari jawaban yang benar. Proses
mencari jawaban itulah yang penting, saat itu siswa memperoleh
pengalaman belajar yang sangat berharga  sebagai upaya untuk
mengembangkan mental dalam proses berfikir

3) Mengajukan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari
suatu permasalan yang dikaji. Jawaban sementara ini perlu
dikaji kebenarannya. Saat individu dapat membuktikan
tebakannya, ia akan sampai pada posisi yang bisa berfikir lebih
lanjut. Kemampuan berpikir ini dipengaruhi oleh kedalaman
wawasan yang dimiliki serta keluasan pengalaman.

4) Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang
dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Proses moral
yang sangat penting dalam pengembangan intelektual
merupakan manfaat yang didapat saat pengumpulan data. Proses
pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat
dalam belajar tetapi juga membutuhkan ketekunan dan
kemampuan menggunakan potensi berpikirnya.

5) Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang
dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang
diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Menguji hipotesis
berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional.

6) Merumusan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan
yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Proses
mencapai kesimpulan yang akurat sebaiknya guru mampu
menunjukkan pada siswa data yang relevan.
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Tahapan-tahapan model pembelajaran inkuiri diungkapkan Alberta

Learning dalam Sani (2014: 93) yakni:

1) Perencanaan, yang mencakup pembuatan rencana untuk
melakukan inkuiri

2) Mencari informasi, yang mencakup pengumpulan dan
pemilihan informasi, serta mengevaluasi informasi

3) Mengolah, yang mencakup analisis informasi dengan
mencari hubungan dan melakukan inferensi

4) Mengkreasi, yang mencakup kegiatan mengelola informasi,
mengkreasi produk, dan memperbaiki produk

5) Menyimpulkan, yang mencakup komunikasi atau paparan
hasil pada audien yang terkait

6) Mengevaluasi, yang mencakup aktivitas evaluasi produk dan
evaluasi proses inkuiri yang telah dilakukan.

Prosedur/langkah pembelajaran inkuiri menurut Fathurrohman dan

Sutikno (2007: 32) dengan melalui pemberian masalah kepada siswa,

hipotesis (spesifikasi permasalahan), pengumpulan data, pengolahan data

untuk hipotesis yang telah dibuat, terakhir pembuatan kesimpulan.

Pembelajaran inkuiri dapat dilakukan melalui 6 langkah

1) Orientasi 5) Menguji hipotesis

2) Merumuskan masalah 6) Merumuskan kesimpulan

3) Hipotesis 7) Mengevaluasi

4) Mengumpulkan data

b. Inkuiri Terbimbing

Banchi & Bell (2008: 27) mengemukakan pendapat lain mengenai

tingkatan inkuiri, yaitu sebagai berikut:

Pembelajaran inkuiri dapat dibedakan menjadi empat level yaitu
level (1) adalah inkuiri konfirmasi, level (2) adalah inkuiri
terstruktur, level (3) adalah inkuiri terbimbing, dan level (4) adalah
inkuiri terbuka.
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Pembelajaran dengan inkuiri ditinjau dari tingkat kompleksitasnya

menurut Jayawardhana (2013) dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu

sebagi berikut.

Tingkatan pertama adalah pembelajaran penemuan (Discovery),
yaitu guru menyusun masalah dan proses tetapi memberi kesempatan
siswa untuk mengidentifikasi hasil alternatif. Tingkatan kedua,
inkuiri terbimbing, yaitu guru mengajukan masalah dan siswa
menentukan penyelesaian dan prosesnya. Tingkatan ketiga, adalah
inkuiri terbuka (Open Inquiry), yaitu guru hanya memberikan
konteks masalah sedangkan siswa mengindentifikasi dan
memecahkannya.

Setiap tingkat level inkuiri tersebut pada prinsipnya tidak ada perbedaan.

Dasar pembeda keempat level tersebut hanyalah pada derajat peran serta

guru atau kebebasan siswa dalam melakukan kegiatan inkuiri.

Peran guru dalam inkuiri terbimbing dalam memecahkan masalah yang

diberikan kepada siswa adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan

dalam proses penemuan sehingga siswa tidak akan kebingungan. Sehingga

kesimpulan akan lebih cepat dan mudah diambil. Guru bertindak sebagai

penunjuk 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 membantu mereka dalam ‘menemukan’

pengetahuan baru tersebut.

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
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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.

Tahap pembelajaran inkuiri menurut David (2006: 10) terdiri dari 5 (lima)

tahapan, yaitu:

1)  Orientasi

Orientasi mempersiapkan siswa untuk belajar, memberikan motivasi

untuk berkreatifitas. Pengenalan terhadap tujuan pembelajaran

memfokuskan siswa untuk menghadapi persoalan penting dan

menetukan tingkat penguasaan yang diharapkan.

2)  Eksplorasi

Pada tahap eksplorasi siswa mempunyai kesempatan untuk mengadakan

observasi, mendesain eksperimen, mengumpulkan, menguji dan

menganalisa data, menyelidiki hubungan serta mengemukakan

pertanyaan dan menguji hipotesis.
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3)  Pembentukan konsep

Pemahaman konseptual dikembangkan oleh keterlibatan siswa dalam

penemuan bukan penyampaian informasi melalui naskah atau ceramah.

4)  Aplikasi

Aplikasi ini melibatkan penggunaan pengetahuan baru dalam latihan,

masalah dan situasi penelitian lain. Latihan memberikan kesempatan

kepada siswa untuk membentuk kepercayaan diri pada situasi yang

sederhana dan konteks yang akrab. Pemahaman dan pembelajaran yang

sebenarnya diperlihatkan pada permasalahan yang mengharuskan siswa

untuk mentransfer pengetahuan baru kedalam konteks yang tidak akrab,

memadukannya dengan pengetahuan lain dan menggunakannya pada

cara yang baru dan berbeda untuk memecahkan masalah-masalah nyata

di dunia.

5)  Penutupan

Setiap kegiatan diakhiri dengan membuat validasi terhadap hasil yang

mereka dapatkan, refleksi terhadap apa yang telah mereka pelajari dan

menilai penampilan mereka. Validasi bisa diperoleh dengan

melaporkan hasil kepada teman atau guru untuk mendapatkan

pandangan mereka mengenai isi dan kualitas hasil.

c. Keunggulan pembelajaran inkuiri terbimbing

Keunggulan pembelajaran inkuiri Hamruni (2012: 95-99):

1) Menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan
psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui
strategi ini dianggap lebih bermakna.
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2) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai
dengan gaya belajarnya.

3) Sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang
menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku lewat
pengalaman.

4) Mampu melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan
di atas rata-rata, sehingga siswa yang memiliki kemampuan
belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam
belajar.

Roestiyah (2008: 76-77) mengatakan banyak keunggulan dari inkuiri yaitu:

1) Membentuk dan mengembangkan “sel-consept” pada siswa,
sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide
yang baik.

2) Membantu dalam memanfaatkan ingatan dan transfer pada
situasi proses belajar yang baru.

3) Mendorong siswa untuk berfikir dan beerja sesuai insiatifnya
sendiri, bersikap obyektif, jujur dan terbuka.

4) Mendorong siswa berpikir merumuskan hipotesisnya sendiri,
sehingga mampu mengembangkan bakat kecakapan individu.

5) Memberi kepuasan yang bersifat intristik.
6) Situasi belajar menjadi lebih merangsang.
7) Memberi kebebasan siswa belajar mandiri.
8) Siswa dapat menghindari dari cara belajar tradisonal.
9) Memberikan waktu secukupnya sehingga siswa dapat

mengasimilasi dan mengakomodasi informasi.

Keuntungan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing adalah

dapat mengembangkan seluruh aspek dari hasil belajar yaitu kognitif,

afektif dan psikomotor sehingga siswa mampu mendapat konsep dasar

secara baik. Proses strategi pembelajaran inkuiri membuat pembelajaran

menjadi lebih bermakna, sehingga membuat siswa mengembangkan bakat

kecakapan secara mandiri dan menjadi pengalaman belajar yang berarti.

4. Hasil Belajar

Menciptakan, menjaga dan mengembangkan suasana belajar yang kondusif

dan produktif menurut Anam Khoirul (2015: 9) merupakan
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kunci utama dari keberhasilan proses belajar. Salah satu cara untuk
mewujudkan hal tersebut adalah dengan memosisikan siswa sebagai
bagian penting dalam belajar sehingga merupakan bagian penting
bagi siswa untuk mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya.

Hasil belajar siswa menurut Susanto (2012: 5) adalah kemampuan yang

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri

merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memproleh

suatu bentuk perubahan prilaku yang relatif menetap. Belajar merupakan

proses yang membutuhkan waktu menurut Sumiati dan Asra (2007: 39)

Hasil belajar tidak terjadi tiba-tiba, tetapi memerlukan usaha. Usaha
memerlukan waktu, cara dalam hal ini metode pembelajaran. Metode
pembelajaran secara umum dapat dipratekan pada siapapun namun
dalam memodifikasi metode pembelajaran haruslah sesuai dengan
keadaan khusus dari setiap individu.

Belajar merupakan proses mencari pengetahuan untuk mendapatkan

keberhasilan dalam proses belajar dapat dilakukan dengan memosisikan

siswa sebagai bagian penting dalam kegiatan pembelajaran. Kemampuan

yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar yang merupakan

suatu proses yang membutuhkan waktu, sehingga siswa mampu mencapai

hasil belajar yang baik.

Ranah kognitif terdiri dari 6 tingkatan menurut Bloom dalam Sanjaya

(2010: 128) yaitu:

a. Pengetahuan/C1 adalah kemampuan untuk mengingat (remember)
informasi yang sudah dipelajarinya (recall).

b. Pemahaman (understand)/C2 adalah kemampuan yang bukan
sekedar mengingat fakta akan tetapi berkenaan dengan
kemampuan menjelaskan, menerangkan, menafsirkan atau
kemampuan menangkap makna atau arti suatu konsep.
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c. Penerapan (apply)/C3 berhubungan dengan mengaplikasikan suatu
bahan pelajaran yang sudah dipelajari seperti teori, dalil, konsep,
ide, dan lain sebagainya kedalam situasi baru yang lebih konkret.
Penerapan dari kemampuan ini adalah kemampuan memecahkan
masalah suatu persoalan dengan menggunakan teori, dalil, konsep
atau hukum tertentu.

d. Analisis (analyze)/C4 adalah kemampuan menguraikan atau
memecahkan suatu bagian tertentu dan menentukan hubungan-
hubungannya.

e. Evaluasi (evaluate)/C5 berhubungan dengan kemampuan
membuat penilaian dan keputusan tentang nilai pendapat, metode,
produk dengan menggunakan kriteria tertentu.

f. Kreasi (create)/C6 berhubungan dengan kemampuan
mengabungkan unsur-unsur secara bersama untuk membentuk
suatu hubungan yang fungsional, mengorganisasi kembali bagian-
bagian kedalam pola atau struktur yang baru.

5. Pemahaman Konsep

Konsep merupakan pokok utama yang mendasari keseluruhan pemikiran.

Penyusunan ilmu pengetahuan memerlukan kemampuan dalam menyusun

konsep-konsep dasar  yang dapat diuraikan terus menerus disebut

pemikiran konseptual dalam Ensiklopedi Indonesia.

Pemahaman menurut Susanto (2012: 7) merupakan kemampuan untuk

menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa

seseorang yang telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan

atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka

yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi

atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya,

ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang

akan datang.
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Sagala (2011: 71)

Konsep merupakan pikiran sesorang atau sekelompok orang yang
dinyatakan dalam definisi sehingga menjadi produk pengetahuan
yang meliputi prinsip, hukum, dan teori. Konsep diperoleh dari fakta,
peristiwa, pengalaman melalui generalisasi dan berpikir abstrak

Arikunto (2010: 115)

Pemahaman materi merupakan kemampuan menyerap arti dari
materi suatu bahan yang dipelajari. Pemahaman materi bukan hanya
sekedar mengingat mengenai apa yang pernah dipelajari tetapi
menguasai lebih dari itu, yakni melibatkan berbagai proses kegiatan
mental sehingga lebih bersifat dinamis.

Pemahaman konsep bukan sekedar dapat mengingat lagi prinsip, hukum

dan teori namun dapat menguasai lebih lagi melalui fakta dan peristiwa

proses berfikir abstrak yang bersifat dinamis. Seperti saat seseorang yang

telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau

menjelaskan kembali apa yang telah ia terima.

Keberhasilan suatu proses pembelajaran di kelas dapat dilihat dari

penguasaan konsep yang dicapai siswa. Pemahaman konsep merupakan

salah satu aspek dalam ranah kognitif dari tujuan pembelajaran bagi siswa,

sebab ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir, termasuk

di dalamnya  kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi,

menganalisis, menyintesis, dan kemampuan mengevaluasi.

Penguasaan konsep yang telah dipelajari siswa dapat diukur dari hasil tes

yang akan dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai tertentu yang

dilakukan oleh guru, berdasarkan hasil tes pemahaman konsep setelah itu

dapat mengkategorikan taraf pemahaman konsep siswa sebagai berikut:
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Tabel 1. Kriteria Taraf Pemahaman Konsep Siswa

Taraf Nilai Rata-Rata Klasifikasi Nilai
≥ 81 Baik Sekali
66 — 80 Baik
56 — 65 Cukup Baik
≤ 55 Kurang Baik

(Arikunto, 2010 : 254)

Pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran dapat dilihat dengan

menggunakan tes yang dilengkapi dengan derajat keyakinan/CRI. CRI

menurut Suhandi dan Wibowo (2012) merupakan indeks yang

menunjukkan tingkat keyakinan siswa dalam menjawab suatu pertanyaan.

Jika tingkat keyakinan siswa dalam menjawab soal adalah tinggi dan
ternyata jawabanya benar, maka dikatakan siswa tersebut memahami
konsep dengan baik (paham konsep). Sedangkan jika jawabannya
salah, maka siswa tersebut mengalami miskonsepsi. CRI biasanya
didasarkan pada suatu skala, sebagai contoh skala enam (0-5) seperti
berikut: 0 jika totally guessed answer, 1 jika Almost guess, 2 jika
Not sure, 3 jika Sure, 4 jika Almost certain, dan 5 jika certain.

Tabel 2. Analisis jawaban siswa dengan metode CRI.

Kriteria Jawaban CRI Rendah CRI Tinggi
Jawaban benar Jawaban benar tapi

CRI rendah berarti
tidak tahu konsep

(lucky guess)

Jawaban benar tapi
CRI tinggi berarti
memahami konsep

dengan baik
Jawaban salah Jawaban salah tapi

CRI rendah berarti
tidak paham konsep

Jawaban salah tapi
CRI tinggi berarti

terjadi miskonsepsi
(Suhandi dan Wibowo, 2012)

CRI menurut Fajar dan Supardi (2013) menggunakan skor 1 sampai 5

yang diisi oleh siswa untuk mengetahui tingkat keyakinan siswa dalam

menjawab.

Hasil jawaban dan CRI siswa dapat membedakan siswa yang tahu
konsep (TK), tidak tahu konsep (TTK), dan miskonsepsi (MK) dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 3. Analisis jawaban dari CRI

Kriteria Jawaban
siswa

Rata-rata CRI rendah Rata-rata CRI
tinggi

Jawaban benar Menebak (TTK) Tahu konsep (TK)
Jawaban salah Tidak tahu konsep

(TTK)
Miskonsepsi (MK)

(Fajar dan Supardi, 2013)

Suwarna (2014) Merujuk pada jawaban benar dan yang salah dari siswa

melalui klasifikasi CRI

Pilihan tingkat keyakinan lebih dimodifikasi menjadi lebih sederhana
dari skala enam menjadi skala tiga, yaitu: yakin, ragu-ragu, dan tidak
tahu.

Tabel 4. Analisis jawaban siswa berdasarkan kriteria CRI

Kriteria
jawaban

Kriteria CRI
Yakin Ragu-ragu Tidak Yakin

Jawaban
benar

Paham Tidak paham Tidak paham/
menebak

Jawaban
salah

Miskonsepsi Tidak paham Tidak paham/
menebak
(Suwarna, 2014)

Jawaban siswa berdasarkan kategori kriteria CRI dipersentasikan
berdasarkan kelompok kategori paham, miskonsepsi, dan tidak
paham, dihitung dengan menggunakan rumus:

P = x 100%

Keterangan:
P = angka persentase (% Kelompok)
f = jumlah siswa pada setiap kelompok
N = jumlah individu (jumlah seluruh siswa yang dijadikan subjek
penelitian)

CRI merupakan tingkat keyakinan siswa dalam menjawab soal. Melalui

instrumen CRI ini siswa diberikan gambaran mengenai keyakinannya

terhadap jawaban yang dipilih berdasarkan skala. Pilihan tingkat

keyakinan ini dengan skala enam (0-5) seperti berikut: 0 jika totally
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guessed answer, 1 jika Almost guess, 2 jika Not sure, 3 jika Sure, 4 jika

Almost certain, dan 5 jika certain. Hasil jawaban dan CRI siswa dapat

membedakan siswa yang paham/tahu konsep (TK), tidak tahu konsep

(TTK), dan miskonsepsi (MK).

Jawaban siswa berdasarkan kategori kriteria CRI dipersentasikan

berdasarkan kelompok kategori paham /tahu konsep (TK), tidak tahu

konsep (TTK), dan miskonsepsi (MK), dihitung dengan menggunakan

rumus:

P = x 100%

Keterangan:
P = angka persentase (% Kelompok TK, MK, atau TTK)
f = jumlah siswa pada setiap kelompok
N = jumlah individu (jumlah seluruh siswa yang dijadikan subjek

penelitian)

B. Kerangka Pikir

Fisika merupakan mata pelajaran IPA yang berkaitan dengan cara mencari tahu

tentang alam secara sistematis dan bukan hanya belajar kumpulan pengetahuan

konsep-konsep dan prinsip saja tetapi belajar fisika juga merupakan penemuan.

Belajar fisika menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk

mengembangkan sejumlah keterampilan dalam menggali alam sekitar dan

memahami.

Pembelajaran di sekolah biasanya masih cenderung bersifat teacher-centered.

Pembelajaran dengan pendekatan teacher center dimana proses pembelajaran
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lebih berpusat pada guru hanya akan membuat guru semakin cerdas tetapi

siswa hanya memiliki pengalaman mendengar paparan saja. Out-put yang

dihasilkan oleh pendekatan belajar seperti ini tidak lebih hanya menghasilkan

siswa yang kurang mampu mengapresiasi ilmu pengetahuan, takut

berpendapat, tidak berani mencoba yang akhirnya cenderung menjadi pelajaran

yang pasif dan tidak dapat memberikan pengalaman langsung bagi siswa.

Kegiatan pembelajaran di kelas, peneliti mengutamakan keterlibatan aktif

peserta didik secara langsung dalam pembelajaran. Salah satu alternatif

pembelajaran siswa yang mampu memberikan pengalaman langsung adalah

melalui memberlakukannya model pembelajaran inkuiri terbimbing saat

pembelajaran dikelas. Model pembelajaran inkuiri terbimbing ini merupakan

salah satu model pembelajaran inkuiri yang mengharuskan siswa melakukan

investigasi/penyelidikkan berdasarkan permasalahan yang diajukkan guru,

tetapi siswa sendiri yang menentukkan prosedur penyelidikannya. Guru

memfasilitasi dan membimbing siswa dalam kegiatan yang dirancangnya.

Penelitian ini untuk menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar yang dilihat

melalui pemahaman konsep pada kelas eksperimen benar-benar pengaruh dari

penggunaan LKS berbasis inkuiri maka digunakan kelas kontrol dengan LKS

konvensional. Hasil belajar yang dilihat melalui pemahaman konsep siswa

kelas kontrol dibandingkan dengan kelas eksperimen yang menggunakan LKS

berbasis inkuiri dalam pembelajaran. Kedua kelas telah diberikan pretest dan

posttest dengan soal yang sama. Kemudian rata-rata hasil belajar yang dilihat
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melalui pemahaman konsep siswa dibandingkan. Secara umum kerangka

pemikiran penelitian eksperimen ini digambarkan secara berikut :

Gambar 1. Bagan Paradigma Pemikiran

C. Anggapan Dasar

Anggapan dasar penelitian ini adalah:

1. Pengalaman belajar terhadap materi cahaya dan indera penglihatan belum

pernah diberikan terhadap kelas kontrol maupun kelas eksperimen

2. Kemampuan awal siswa rata-rata sama untuk kelas kontrol maupun

eksperimen.

3. Faktor-faktor lain di luar penelitian tidak diperhitungkan.

D. Hipotesis

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh penggunaan lembar kerja

siswa berbasis inkuiri terbimbing diidentifikasi berdasarkan hasil belajar siswa

melalui sebelum dan sesudah pembelajaran, dengan demikian dirumuskan

hipotesisnya “Terdapat pengaruh penggunaan lembar kerja siswa berbasis

inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar melalui pemahaman konsep siswa

SMPN 3 Natar”.

Kelas
Eksperimen O1 X1 O3

N-gain
O3- O1

dibandingkan

Kelas
Kontrol O2 X2 O4

N-gain
O4- O2
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VIII SMPN 3 Natar pada

semester genap Tahun Pelajaran 2016/2017 yang terdiri atas 8 kelas

berjumlah 288 siswa. Penelitian ini dilakukan hanya dengan pemberian

perlakuan pembelajaran dari peneliti pada dua kelas yaitu kelas eksperimen

dan kelas kontrol. Penelitian pada dua kelas ini dilakukan secara sengaja

untuk kelas yang siswanya memiliki kemampuan awal siswa relatif sama,

oleh karena itu pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan Teknik

purposive sampling. Pengambilan sampel dilakukan pada siswa kelas VIII

SMP N 3 Natar yang terdiri dari 8 kelas sehingga akan diambil 2 kelas

sebagai sampel.

B.  Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen menggunakan quasi

experimental dengan desain menggunakan the non-equivalent control group

design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi

sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan

eksperimen. Pada penelitian ini terdapat dua kelompok, yaitu satu kelompok
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diberi perlakuan tertentu. Diagram rancangan penelitian dapat dilihat pada

Gambar di bawah.

Gambar 2.  Desain Eksperimen Non Equivalent  Control  Grup Design

(Sugiyono, 2011: 79)

Keterangan:
O1 : tes awal (pretest) Kelas Eksperimen
O2 : tes akhir (posttest) Kelas Eksperimen
O3 : tes awal (pretest) Kelas Kontrol
O4 : tes akhir (posttest) Kelas Kontrol
X1 : perlakuan pembelajaran LKS berbasis inkuiri terbimbing
X2 : pembelajaran LKS konvensional

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdapat satu bentuk variabel yaitu variabel terikat. Variabel

terikatnya adalah hasil belajar.

D. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah:

1. Menetapkan sampel.

2. Melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa pada ranah kognitif

melalui pretest.

3. Melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan media

pembelajaran LKS berbasis inkuiri terbimbing untuk kelas eksperimen dan

LKS konvensional untuk kelas kontrol.

4. Mengadakan posttest pada akhir pembelajaran untuk mengetahui dan

memperoleh data mengenai hasil belajar siswa pada ranah kognitif.

O O1 X1 O2

O3 X2 O4
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5. Menilai hasil posttest untuk mengetahui perubahan hasil belajar siswa.

6. Menganalisis hasil observasi mengenai pengaruh penggunaan LKS

berbasis inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar pada ranah kognitif

siswa.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh

sejumlah data penelitian. Data mempunyai kedudukan yang sangat penting

karena merupakan penggambaran variabel yang diteliti serta berfungsi

sebagai alat pembuktian hipotesis. Mutu penelitian sangat ditentukan dari

benar tidaknya data yang diperoleh, sedangkan benar tidaknya data

ditentukan dari baik tidaknya instrumen pengumpul data. Instrumen

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Lembar Kerja Siswa biasa digunakan di sekolah

LKS yang biasa digunakan sekolah berupa LKS paket yang dibeli oleh

sekolah dan diberikan untuk kelas kontrol.

2. Lembar Kerja Siswa Berbasis inkuiri terbimbing

LKS inkuiri terbimbing ini digunakan untuk kelas eksperimen sebagai

panduan bagi siswa dalam kerja kelompok yang berupa kegiatan

eksperimen.

3. Rencana Pelaksanan Pembelajaran (RPP)

RPP adalah suatu rancangan pelaksanaan pembelajaran yang digunakan

selama pelaksananaan proses pembelajaran.
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4. Lembar tes soal untuk mengetahui hasil belajar kognitif yang dipengaruhi

oleh penguasaan konsep siswa.

Tes ini digunakan pada saat tes awal (pretest) dan akhir (posttest) yang

berbentuk soal pilihan ganda.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk memperoleh data hasil belajar siswa ranah kognitif

adalah:

1. Wawancara

Metode wawawancara digunakan pada tahap studi pendahuluan.

wawancara dilakukan untuk mencari informasi mengenai variabel-

variabel yang diselidiki. Wawancara ditujukkan pada salah satu guru IPA

kelas VIII di SMP N 3 Natar untuk mengetahui pengalaman guru dalam

melaksanakan pembelajaran fisika dan penggunaan lembar kerja siswa

disekolah tersebut.

2. Tes

Tes yang digunakan pada penelitian ini yaitu tes awal (pretest) dan tes

akhir (posttest) berupa soal pilihan ganda setiap sebelum dan sesudah

kegiatan pembelajaran. Tes dengan soal pilihan ganda ini dilengkapi

metode CRI, siswa di berikan gambaran mengenai tingkat keyakinan

terhadap jawaban yang di pilihnya. Pilihan tingkat keyakinan

menggunakan skala enam.

Data yang diperoleh dari lembar tes tertulis ini berupa data kuantitatif atau

dalam bentuk angka. Peningkatkan hasil belajar yang akurat maka tes yang
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digunakan dalam penelitian harus memenuhi kriteria tes yang baik. Sebelum

instrumen diujikan pada sampel penelitian, terlebih dahulu instrumen

pengujian harus diuji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Validitas merupakan ukuran yang menyatakan tingkat kebenaran suatu alat

ukur. Persoalan validitas instrumen berhubungan dengan pertanyaan, apakah

suatu instrumen yang dibuat mampu menggambarkan ciri-ciri, sifat, atau

aspek apa saja yang diukur, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dari

penjelasan diatas peneliti menggunakan validitas tes karena penelitian hanya

mengukur aspek kognitif atau tingkat pengetahuannya. Validitas yang peneliti

gunakan adalah korelasi Product moment dengan angka kasar, dinyatakan

dengan rumus:

= ∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ ) }
(Arikunto, 2012: 87)

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 r hitung > r tabel dengan α = 0,05 maka koefisien

korelasi tersebut signifikan.

2. Uji Reliabilitas

Instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang apabila digunakan

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data
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yang sama. Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen dapat

digunakan rumus alpha, yaitu:

= − 1 1 − ∑
Dimana:

r11 = reliabilitas yang dicari
Σσi

2 = jumlah varians skor tiap-tiap item
σt

2 = varians total
(Arikunto, 2007: 109)

Kreteria reabilitas instrumen dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 5. Kriteria Reliabilitas Instrumen

Nilai Keterangan
0,80  <  r11 ≤  1,00 Reabilitas sangat tinggi
0,60  <  r11 ≤  0,80 Reabilitas tinggi
0,40  <  r11 ≤  0,60 Reabilitas sedang
0,20  <  r11 ≤  0,40 Reabilitas rendah

r11 ≤  0,20 Reabilitas sangat rendah
(Arikunto, 2010: 319)

Semua uji instrumen dilakukan dengan bantuan SPSS 21.0 dalam pengolahan

datanya. Jika semua uji telah dilakukan dan didapatkan hasil uji validitas dan

reabilitas yang diinginkan, maka instrumen sudah siap digunakan.

1. N–Gain Hasil Belajar

Analisis hasil belajar pada aspek kognitif yang menggunakan nilai pretest

dan posttest, sehingga digunakan analisis N-Gain dengan persamaan

berikut:

N-gain ( ) =

G. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
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Keterangan:
g = N-gain

postS
= Skor posttest

preS
= Skor pretest

maxS = Skor maksimum

Kriteria interperensi N-gain dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 6. Kriteria Interpretasi N-gain

N-gain Kriteria Interpretasi
N-gain > 0,7 Tinggi

0,3 ≤ N-gain ≤ 0,7 Sedang
N-gain < 0,3 Rendah

(Meltzer, 2002)

Peningkatan hasil belajar siswa menganalisisnya menggunakan skor pretest

dan posttest pada penelitian ini untuk memudahkan peneliti dalam

menghitung nilai N-gain menggunakan Microsoft excel 2010. Peningkatan

skor awal dan skor akhir dari variabel tersebut merupakan adanya

peningkatan atau penurunan hasil belajar pada penggunaan LKS berbasis

inkuiri terbimbing dalam pembelajaran di kelas.

2. Uji Normalitas N-Gain

Penelitian ini dilakukan menggunakan uji statistik non-parametrik yaitu

Kolmogrov-Smirnov menggunakan bantuan program komputer SPSS 21.0

untuk menentukan apakah jenis distribusinya normal atau tidak. Caranya

adalah menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujiannya yaitu:

H0 =  data terdistribusi secara normal

H1 =  data tidak terdistribusi secara normal
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Pedoman pengambilan keputusan:

1) Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas ≤ 0,05 maka

distribusinya adalah tidak normal.

2) Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka

distribusinya adalah normal.

(Arikunto, 2012: 111).

Data N-gain setelah dianalisis normalitas menunjukkan distribusi normal

dan homogen, maka tidak perlu menggunakan analisis nonparametrik

mann-whitney.

3. Uji Homogenitas N-Gain

Uji homogenitas dilakukan menggunakan Kolmogorof Smirnof (uji F),

atau menggunakan uji Homogenitas Levene. Jika kedua kelas mempunyai

varians yang tidak jauh berbeda (sama), maka kedua kelas dikatakan

homogen, Demikian pula sebaliknya.

Adapun hipotesisnya sebagai berikut:

H0 : Varians homogen

H1 : Varians tidak homogen

Untuk melihat uji homogenitas varians menggunkaan uji F maka

rumusnya sebagai berikut:

=
Keterangan:
F = harga fister= varians

(Triyono, 2013: 220)
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Kriteria uji adalah apabila nilai F Hitung ≤ F Tabel maka data sampel

homogen dan apabila F Hitung > F Tabel maka data sampel tidak

homogen. Kedua data akan homogen, jika signifikansi > 0,05, atau

terima H0 jika sig. > 0,05. Pada penelitian ini untuk memudahkan

peneliti dalam menguji homogenitas menggunakan SPSS 21.0 dilakukan

menggunakan Kolmogorof Smirnof (uji F), atau menggunakan uji

Homogenitas Levene.

4. Independent Sample T Test (Uji T Untuk Dua Sampel Bebas)

Independent Sample T Test digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan.

Hipotesis yang akan diuji adalah:

H0 : Perbedaan rata-rata hasil belajar siswa menggunakan LKS

berbasis inkuiri terbimbing kurang dari atau sama dengan peningkatan

rata-rata hasil belajar siswa menggunakan LKS konvensional.

H1 : Perbedaan rata-rata hasil belajar siswa menggunakan LKS

berbasis inkuiri terbimbing lebih dari peningkatan rata-rata hasil

belajar siswa menggunakan LKS konvensional.

Prosedur uji paired sample t-test:

a. Menentukan hipotesis.

b. Menentukan level of significant sebesar 5% atau 0,05

c. Menentukan kriteria pengujian

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan digunakan uji t dua pihak

pada tes akhir belajar dengan taraf signifikan 5% dengan ketentuan:
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1) H0 diterima jika -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel

2) H0 ditolak jika -ttabel < thitung > ttabel atau thitung > ttabel ; -thitung < ttabel.

t = ( ) ( )
Nilai t di atas adalah thitung. Kemudian untuk ttabel dicari pada tabel

distribusi t dengan α = 5% : 2 = 2,5 % (uji 2 sisi) dengan derajat

kebebasan (df) n-2.

d. Penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis.

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi:

1) jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima

2) jika nilai signifikansi ≤ 0,05 maka H0 ditolak.

(Priyatno, 2010: 32-41)

Pada penelitian ini untuk memudahkan peneliti dalam menguji uji

independent sample T Test dilakukan dengan menggunakan Spss 21.0

dengan uji Levene Test.

5. Metode CRI (Certainty of Response Index)

Pemahaman konsep siswa dapat diukur  melalui metode CRI. Penggunaan

metode CRI membantu peneliti untuk membedakan antara siswa yang tahu

konsep dan siswa yang tidak tahu konsep. Metode CRI ini mampu

membedakan antara kategori keberuntungan atau menebaknya saja,

pemahaman konsep lemah, pemahaman konsep benar ataupun tergolong

kategori miskonsepsi
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Melalui instrumen CRI ini siswa diberikan gambaran mengenai

keyakinannya terhadap jawaban yang dipilih berdasarkan skala. Mengikuti

ketentuan jawaban CRI dan pengolahan hasil analisis pada lampiran

dimana jawaban dibagi menjadi 3 bagian yaitu paham / Tahu Konsep (TK)

jika siswa menjawab benar tetapi CRI tinggi, Tidak tahu Konsep (TTK),

jika siswa menjawab salah dan CRI rendah, Miskonsepsi (M), jika siswa

menjawab salah dan CRI tinggi yang dihitung dengan menggunakan

rumus:

P = x 100%

Keterangan:
P =  angka persentase (% Kelompok TK, MK, atau TTK)
F =  jumlah siswa pada setiap kelompok
N = jumlah individu (jumlah seluruh siswa yang dijadikan subjek

penelitian)

Pada penelitian ini untuk memudahkan peneliti dalam menguji

pemahaman konsep siswa dilakukan menggunakan Microsoft excel 2010.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Rata-rata N-gain hasil belajar siswa menggunakan LKS berbasis inkuiri

terbimbing 0,50 lebih tinggi dibandingkan dengan 0,33 rata-rata N-gain

hasil belajar siswa dengan LKS yang biasa digunakan disekolah.

2. Ada pengaruh penggunaan lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing

terhadap hasil belajar siswa SMPN 3 Natar. Dapat ditunjukkan dari hasil

menggunakan Indepenndent Sample T-test yang diperoleh thitung sebesar

-5,99 sedangkan ttabel sebesar 1,99. Nilai -thitung < ttabel (3,146 > 1,99) dan

signifikansi (0,00 < 0,05)

3. Pemahaman konsep siswa setelah melakukan pembelajaran menggunakan

LKS berbasis inkuiri terbimbing, siswa lebih dominan sudah paham

konsep dengan persentase sebesar 52,70%, tidak paham konsep sebesar

35,10%, lucky guess 10,00%, dan hanya 3,20% siswa yang mengalami

miskonsepsi sebesar dari seluruh siswa kelas eksperimen.



67

B. Saran

Berdasarkan simpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan guru dapat menerapkan LKS inkuiri terbimbing, untuk

memastikan semua siswa aktif dan mengerjakan apa yang telah

diperintahkan dalam pembelajaran dan terpantau dengan baik. Hal ini

penting karena dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, sehingga

hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai.

2. Diharapkan guru mampumenerapkan keseluruhan sintak dari pembelajaran

inkuiri sehingga guru mengetahui sejauh mana pemahaman konsep siswa

mengenai materi tersebut, dan meminimalisir miskonsepsi terutama pada

materi pemantulan cahaya.

3. Bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut

mengenai pengaruh penggunaan LKS berbasis inkuiri terbimbing terhadap

hasil belajar melalui pemahaman konsep siswa di pembelajaran fisika

dapat mengadakan penelitian dengan konsep–konsep fisika yang lain

dengan lebih memperhatikan alokasi waktu yang efektif serta

memaksimalkan dalam menyiapkan instrumen yang akan digunakan

sehingga siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran dngan baik.
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