
PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA MODEL INKUIRI
TERBIMBING PELAJARAN IPA MATERI SIFAT-SIFAT

CAHAYA TEMA PAHLAWANKU KELAS IV SD

(Tesis)

Oleh

ROHMADDI

MAGISTER KEGURUAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2017



ABSTRACT

DEVELOPING OF STUDENT WORK SHEET INQUIRY
GUIDING MODEL OF IPA SUBJECT IN MATERIAL THE

CHARACTERISTIC OF LIGHT THEME MY HERO
GRADE IV ELEMENTARY SCHOOL

By

ROHMADDI

The purpose of this research is to analyze the potential, describe the effectiveness,
describe the efficiency of developing student worksheet, and describe the
attractiveness of using the student worksheet. The research used research and
development approach with step including research and collect information,
planning, preliminary product development, preliminary trial, revise first product,
first trial, and revise operational product. The population of this research is
student grade IV at SDN 1 Murnijaya, SDN 1 Dayasakti and SDN 1 Sumberrejo
that amount 91 students with sample 58 students. The collected data uses test and
questionnaire. The result of the research show that the school condition and
potential support to be applied the developing student work sheet at IPA subject to
student grade IV , effective to be used as the guide of IPA student work sheet in
material the characteristic of light by seeing the improving the result of student
learning, with gain average  0,56, the student work sheet is efficiency to be used
by looking at the less time that was used in this learning than the time that was
needed with the efficiency value 1,4 and the student work sheet is interesting to be
used by looking at the result of interesting test the student work sheet with
percentage average 81%.

Key words: inquiry guiding model, student work sheet, IPA subject



ABSTRAK

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA MODEL INKUIRI
TERBIMBING PELAJARAN IPA MATERI SIFAT-SIFAT

CAHAYA TEMA PAHLAWANKU KELAS IV SD

Oleh
ROHMADDI

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi, mendeskripsikan efektivitas,
mendeskripsikan efesiensi pengembangan Lembar  Kerja Siswa, dan
mendeskripsikan kemenarikan penggunaan Lembar Kerja Siswa. Penelitian
menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan dengan tahapan meliputi
penelitian dan pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan produk
pendahuluan, uji coba pendahuluan, revisi terhadap produk utama, uji coba utama,
revisi produk operasional. Populasi penelitian ini adalah siswa IV SDN 1
Murnijaya, SDN 1 Dayasakti dan SDN 1 Sumberrejo berjumlah 91 orang dengan
sampel 58 orang. Pengumpulan data menggunakan tes dan angket. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kondisi dan potensi di sekolah mendukung untuk
dilakukan pengembangan Lembar Kerja Siswa  Pelajaran IPA pada siswa SD
kelas IV, efektif digunakan sebagai panduan untuk materi sifat-sifat cahaya
dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa, dengan rata-rata gain 0,56, Lembar
Kerja Siswa efisien digunakan dilihat dari lebih sedikit waktu yang digunakan
dalam pembelajaran jika dibandingkan dengan waktu yang diperlukan, dengan
nilai efisiensi 1,4 dan Lembar Kerja Siswa menarik digunakan dilihat dari hasil
uji kemenarikan Lembar Kerja Siswa dengan rata-rata persentase 81%.

Kata kunci : model inkuiri terbimbing, LKS, mata pelajaran IPA
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, orang tua

dan pemerintah. Kerja sama antara ketiga pihak diharapkan dapat menunjang

tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Bab I

Pasal 1 Ayat 1 (UU RI Sisdiknas:2003:1), tercantum pengertian pendidikan

sebagai berikut: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara.

Pembelajaran IPA diharapkan siswa memiliki kemampuan dalam

memecahkan masalah dan berpikir ilmiah dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun tujuan mata pelajaran IPA SD/MI betuj uan agar peserta didik



2

memiliki kemampuan sebagai berikut. (1) memperoleh keyakinan terhadap

kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan

keteraturan alam ciptaan-Nya; (2) mengembangkan pengetahuan dan

pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari; (3) mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan

kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA,

lingkungan, teknologi, dan masyarakat; (4) mengembangkan keterampilan

proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat

keputusan; (5) meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam

memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam; (6) meningkatkan

kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah

satu ciptaan Tuhan; (7) memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan

keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.

(Depdiknas, 2007: 13-14).

Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013

pasal 1 ayat 8 halaman 3, menyatakan Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan

maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Dari definisi di atas dapat

diketahui bahwa guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan besar

dan stategis. Hal ini disebabkan karena guru langsung berinteraksi dengan

siswa untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentu saja

harus sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditentukan agar tujuan

pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai.
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Pembelajaran merupakan upaya untuk membelajarkan siswa, Sutikno. dkk

(2007:50) mengemukakan: pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan

oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri siswa. Pembelajaran lebih

menekankan pada cara-cara untuk mencapai tujuan dan berkaitan dengan

bagaimana cara mengorganisasikan isi pembelajaran, menyampaikan isi

pembelajaran, dan mengelola pembelajaran.

Pengertian di atas tujuan pembelajaran dikatakan berhasil jika terjadi interaksi

yang tepat antara pendidik dan siswa. Salah satu hal yang dapat dilakukan

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai yaitu dengan menyampaikan isi

pembelajaran. Dalam memilih menyampaikan isi pembelajaran, guru tentu

harus menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan dan metode

pembelajaran yang akan digunakan.

Pada pelaksanaan pelajaran IPA kelas IV di SD Negeri 1 Murni Jaya, guru

selama ini hanya menggunakan LKS yang beredar di pasaran dengan desain

kurang menarik hanya berisi soal-soal tidak ada panduan praktikumnya,

materi sangat singkat. Selain di SD Negeri 1 Murni Jaya, juga dilakukan

observasi dan wawancara guru dan siswa terhadap pelaksanaan praktikum

IPA di kelas IV SD di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulangbawang Barat,

diantaranya adalah SD Negeri 1 Dayasakti dan SD Negeri 1 Sumber Rejo.

Berdasarkan wawancara terhadap guru kelas IV di sekolah tersebut, diketahui

bahwa tidak ada LKS yang digunakan sebagai panduan praktikum IPA di SD.

LKS yang ada sama dengan yang ada di SD Negeri 1 Murni Jaya tampilan
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warna pada LKS tidak menarik. Disisi lain, guru belum banyak yang

membuat LKS untuk membantu siswa mudah belajar secara mandiri.

Di lapangan menunjukkan bahwa hasil belajar IPA materi sifat-sifat cahaya

siswa khususnya di kelas IV SD Negeri 1 Murni Jaya, SD Negeri 1 Dayasakti

dan SD Negeri 1 Sumber Rejo masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rata-

rata hasil penilaian hasil belajar IPA yang masih belum memuaskan, dapat

disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Hasil belajar IPA materi sifat-sifat cahaya siswa kelas IV Sekolah
Dasar di kecamatan Tumijajar tahun pelajaran 2015-2016
semester 1.

No Sekolah

Banyak siswa mendapat
nilai di atas atau sama
dengan KKM (≥70)

Banyak siswa
mendapat nilai di

bawah KKM (<70)
Jumlah
Siswa

Persentase
Jumlah
Siswa

Persentase

1
SD Negeri 1
Murni Jaya

17 48,57% 18 51,43%

2
SD Negeri 1 Daya
Sakti

13 43,33% 17 56,67%

3
SD Negeri 1
Sumber Rejo

14 42,42% 19 57,58%

Rata-rata
persentase

44 44,77% 54 55,23%

Sumber : Data hasil belajar IPA materi sifat-sifat cahaya siswa kelas IV
Sekolah Dasar di Kecamatan Tumijajar Tahun Pelajaran 2015-
2016.

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukan bahwa hasil belajar IPA kelas IV SD

Negeri 1 Murni Jaya, banyak siswa yang mendapat nilai di atas atau sama

KKM berjumlah 17 siswa dengan persentase 48,57% dan banyak siswa yang

mendapat nilai di bawah KKM 18 siswa dengan persentase 51,43%.

SD Negeri 1 Dayasakti banyak siswa yang mendapat nilai diatas atau sama
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KKM berjumlah 13 siswa dengan persentase 43,33% dan banyak siswa yang

mendapat nilai di bawah KKM 17 siswa dengan persentase 56,67%.

SD Negeri 1 Sumber Rejo banyak siswa yang mendapat nilai diatas atau sama

KKM berjumlah 14 siswa dengan persentase 42,77% dan banyak siswa yang

mendapat nilai di bawah KKM 19 siswa dengan persentase 52,23%.

Jumlah rata-rata persentase dari ketiga SD di atas yang mendapat nilai diatas

atau sama KKM berjumlah 44 siswa dengan persentase 44,77% dan banyak

siswa yang mendapat nilai di bawah KKM berjumlah 54 siswa dengan

persentase 55,23% dengan demikian hasil belajar siswa masih rendah.

Berdasarkan hasil pengalaman dan pengamatan permasalahan di atas yang

dijumpai ternyata peserta didik banyak yang mengalami kesulitan dalam

pemahan pengerjaan sifat-sifat cahaya pada tema Pahlawanku. Faktor

penyebabnya adalah guru dalam menyampaikan pelajaran kurang menarik,

guru masih menggunakan buku cetak pelajaran, masih kurangnya media

pembelajaran yang digunakan guru sehingga siswa kesulitan dalam

menerima, merespons serta mengembangkan materi yang diberikan oleh

guru. Salah satu upaya menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan

menggunakan media pembelajaran, untuk mengoptimalkan membantu

interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Salah

satu media pembelajaran yang membantu guru dan siswa adalah Lembar

Kerja Siswa (LKS).
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LKS berbentuk media cetak yang memuat materi terstruktur, ringkasan dan

tugas-tugas yang berkaitan dengan materi. LKS membantu siswa belajar

secara terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Salah

satu model pembelajaran yang dipandang perlu dan sesuai untuk pelajaran

IPA dan mendukung dalam menerapkan langkah-langkah ilmiah adalah model

inkuiri terbimbing. Tahapan LKS model inkuiri terbimbing yaitu merumuskan

masalah, menyusun hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data dan

menyimpulkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka judul

penelitian ini adalah: “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Model

Inkuiri Terbimbing Pelajaran IPA Materi Sifat-sifat cahaya Tema Pahlawanku

Kelas IV SD”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat

diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya hasil belajar siswa kelas IV di SD Negeri 1 Murni Jaya,

SD Negeri 1 Dayasakti dan SD Negeri 1 Sumber Rejo dalam

mengikuti pembelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya pada tema

Pahlawanku masih rendah dan tidak begitu tampak.

2. Kurangnya kreatifitas dan media pembelajaran yang digunakan guru

dalam proses belajar.

3. LKS yang digunakan siswa masih terbatas dan kurang sesuai dengan

kebutuhan siswa.
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C. Batasan Masalah

Pembahasan masalah dalam penelitian ini tidak menyimpang dari pokok

permasalahan, maka diperlukan pembatasan masalah yang meliputi:

1. Penelitian ini hanya dikenakan pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Murni

Jaya, SD Negeri 1 Dayasakti dan SD Negeri 1 Sumber Rejo Kecamatan

Tumijajar.

2. Tema yang disampaikan adalah tema Pahlawanku.

3. Uji efektivitas LKS materi sifat-sifat cahaya model inkuiri terbimbing.

4. Uji efisiensi LKS materi sifat-sifat cahaya model inkuiri terbimbing.

5. Uji kemenarikan LKS materi sifat-sifat cahaya model inkuiri terbimbing.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas yang menjadi pokok masalah

penelitian ini adalah hasil belajar IPA materi sifat-sifat cahaya pada tema

Pahlawanku masih kurang dan belum terlihat. Permasalahan pada penelitian

ini adalah

1. Bagaimana kondisi dan potensi LKS yang akan dikembangkan?

2. Bagaimana efektivitas pengembangan LKS Pelajaran IPA materi sifat-

sifat cahaya tema Pahlawanku model inkuiri terbimbing pada siswa SD

kelas IV?

3. Bagaimana efesiensi penggunaan LKS Pelajaran IPA materi sifat-sifat

cahaya tema Pahlawanku model inkuiri terbimbing pada siswa SD

kelas IV?
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4. Bagaimana kemenarikan penggunaan LKS Pelajaran IPA materi sifat-

sifat cahaya tema Pahlawanku model inkuiri terbimbing pada siswa SD

kelas IV?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini

bertujuan untuk :

1. Menganalisis kondisi dan potensi untuk pengembangan LKS pada materi

sifat-sifat cahaya tema Pahlawanku dengan pembelajaran inkuiri

terbimbing kelas IV SD.

2. Mendeskripsikan efektivitas pengembangan LKS materi sifat-sifat

cahaya pada tema Pahlawanku dengan pembelajaran inkuiri terbimbing

kelas IV SD.

3. Mendeskripsikan efesiensi pengembangan LKS materi sifat-sifat cahaya

pada tema Pahlawanku dengan pembelajaran inkuiri terbimbing kelas

IV SD.

4. Mendesriksikan kemenarikan belajar siswa dalam pembelajaran IPA

dengan menggunakan pengembangan LKS materi sifat-sifat cahaya pada

tema Pahlawanku dengan pembelajaran inkuiri terbimbing kelas IV SD.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan sumbangan positip bagi pengembangan ilmu

pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pengembangan teori yang
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berkaitan dengan metode pembelajaran. Adapun Manfaat penelitian ini

adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis penelitian ini untuk mengembangkan LKS pada tema

Pahlawanku dengan pembelajaran inkuiri terbimbing kelas IV SD Negeri

1 Murni Jaya, SD Negeri 1 Dayasakti dan SD Negeri 1 Sumber Rejo

Kecamatan Tumijajar.

2. Manfaat Praktis.

a. Guru:

1) Guru dapat mengetahui pembelajaran yang bervariasi, efektiv dan

efisien sehingga dapat memperbaiki sistem pembelajaran di kelas.

2) Pengembangan Lembar Kerja Siswa sebagai  bahan  informasi

guru dalam memilih perangkat pembelajaran yang  lebih  tepat

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada

mata pelajaran IPA.

b. Siswa.

1) Memberi suasana pembelajaran yang aktif, kreatif dan

menyenangkan.

2) Meningkatkan hasil belajar siswa.

3) Meningkatkan semangat belajar siswa dan meningkatkan hasil

belajar siswa.
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c. Sekolah

Memperbaiki dan meningkatkan  kualitas  kegiatan  belajar mengajar

yang selanjutnya dapat meningkatkan mutu sekolah.

d. Peneliti

Akan menambah wawasan dan pengetahuan lebih dalam tentang

pembelajaran IPA dengan pengembangan lembar kerja siswa sehingga

nanti dapat diaplikasikan secara langsung dalam pembelajaran.

G. Produk Yang Dihasilkan

Produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini Lembar Kerja Siswa

pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing, pada mata pelajaran IPA kelas IV

berupa panduan praktikum yang memiliki pemahaman pengetahuan (faktual,

konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan tema Pahlawanku dengan kompetensi dasar mengidentifikasi

tema Pahlawanku berdasarkan pengamatan meliputi hubungan antara gaya,

gerak, dan energi. Fungsi LKS menurut Widjajanti (2008:1-2), fungsi LKS

tersebut yaitu dapat: (1) menjadi alternatif bagi guru untuk mengarahkan

pengajaran atau memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai kegiatan

belajar mengajar, (2) digunakan untuk mempercepat proses pengajaran dan

menghemat waktu penyajian suatu topic, (3) untuk mengetahui seberapa jauh

materi yang telah dikuasai siswa, (4) mengoptimalkan alat bantu pengajaran

yang terbatas, (5) membantu siswa dapat lebih aktif dalam proses belajar

mengajar, (6) membangkitkan minat siswa jika LKS disusun secara rapi,

sistematis, dan mudah dipahami oleh siswa sehingga mudah menarik
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perhatian siswa, (7) menumbuhkan kepercayaan pada diri siswa dan

meningkatkan motivasi belajar dan rasa ingin tahu, (8) mempermudah

penyelesaian tugas perorangan, kelompok atau klasikal karena siswa dapat

menyelesaikan tugas sesuai dengan kecepatan belajarnya, (9) digunakan

untuk melatih siswa menggunakan waktu seefektif mungkin,

(10) meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah.

Jadi LKS yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah LKS IPA

berbasis inkuiri terbimbing. Langkah-langkah inkuiri terbimbing diterapkan

dalam RPP. Sedangkan dalam LKS sendiri, inkuiri terbimbing dimunculkan

pada langkah-langkah kegiatan praktikum. Dimana setiap langkah kegiatan

dimunculkan pertanyaan dan dari pertanyaan itu dapat mengarahkan siswa

pada penemuan konsep dari materi yang sudah diatur oleh guru. Bagian

pertanyaan di LKS juga sudah dirancang oleh guru agar jawaban siswa

mengarah pada kesimpulan dari materi pelajaran yang dipelajari. Sehingga

siswa dapat menemukan konsep sendiri melalui kegiatan praktikum dengan

menggunakan LKS IPA berbasis inkuiri terbimbing ini.

H. Ruang Lingkup Penelitian

1. Objek penelitian pengembangan adalah pembuatan LKS dalam

pembelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya tema Pahlawanku dengan

model inkuiri dengan langkah-langkah merumuskan masalah, menyusun

hipotesis, mengumpulkan data dan menyimpulkan.
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2. Subjek penelitian pengembangan penelitian adalah siswa kelas IV SD

Negeri 1 Murni Jaya, SD Negeri 1 Dayasakti dan SD Negeri 1 Sumber

Rejo Kecamatan Tumijajar.

3. Tempat penelitian pengembangan adalah SD Negeri 1 Murni Jaya, SD

Negeri 1 Dayasakti dan SD Negeri 1 Sumber Rejo Kecamatan Tumijajar

Kabupaten Tulangbawang Barat tahun pelajaran 2016-2017.

4. Waktu penelitian pengembangan adalah pada semester ganjil tahun

pelajaran 2016-2017.

I. Definisi Istilah

Untuk memperoleh kejelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini

maka dikemukakan beberapa pengertian istilah yang berhubungan dengan

penelitian ini. Adapun beberapa istilah tersebut adalah

1. Penelitian pengembangan adalah

Metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu,

Sugiyono (2010: 297). Pengembangan dalam konteks ini adalah

penelitian yang bertujuan  mengembangkan dan menghasilkan produk

LKS IPA Terpadu berbasis inkuiri terbimbing.

2. Lembar Kerja Siswa

Widjajanti (2008: 1) mengungkapkan: Lembar Kerja Siswa (LKS)

merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh

guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. LKS yang disusun

dapat dirancang dan dikembangkan sesuai  dengan kondisi dan situasi

kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi. LKS juga merupakan media
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pembelajaran, karena dapat digunakan secara bersama dengan sumber

belajar atau media pembelajaran yang lain. LKS menjadi sumber belajar

dan media pembelajaran tergantung pada kegiatan pembelajaran yang

dirancang.

3. Inkuiri Terbimbing Pembelajaran inkuiri terbimbing (Guided Inquiry)

yaitu suatu metode pembelajaran inkuiri yang dalam pelaksanaannya guru

menyediakan bimbingan atau petunjuk cukup luas kepada siswa. Sebagian

perencanaannya dibuat oleh guru, siswa tidak merumuskan masalah.

Dalam pembelajaran Inkuiri terbimbing guru tidak melepas begitu saja

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Guru harus memberikan

pengarahan dan bimbingan kepada siswa dalam melakukan

kegiatankegiatan sehingga siswa yang berpikir lambat atau siswa yang

mempunyai kemampuan berpikir rendah tetap mampu mengikuti

kegiatan- kegiatan yang sedang dilaksanakan dan siswa mempunyai

intelegensi tinggi tidak memonopoli kegiatan. (Herdian, 2010:1).
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II. KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Belajar dan Pembelajaran

Belajar adalah suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari belajar

akan membentuk manusia yang cerdas dan mampu meningkatkan sumber

daya manusia yang berkualitas. Menurut  Skinner  (dalam Sagala,

2010:14)  dalam  belajar  ditemukan hal-hal berikut: (1) kesempatan

terjadinya  peristiwa  yang  menimbulkan respon belajar siswa; (2) respon

sipelajar dan (3) konsekuensi yang bersifat menggunakan respon tersebut.

Baik konsekwensinya sebagai hadiah maupun teguran atau hukuman

dalam menerapkan teori Skinner (dalam Sagala, 2010:14) guru perlu

memperhatikan dua hal yang penting yaitu: (1) pemilihan stimulus yang

yang diskriminatif dan (2) penggunaan penguatan. Teori ini menekankan

bahwa apakah guru akan meminta ranah kognitif atau afektif.  Skinner

juga memikirkan tingkah laku sebagai hubungan atau perangsang dan

respon.

Belajar adalah suatu proses dan kegiatan yang kompleks dan hasil belajar

berupa kapabilitas,  timbulnya kapabilitas disebabkan: (1) stimulasi yang
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berasal dari lingkungan; (2) proses kognitif yang dilakukan oleh pelajar,

RM Gagne (dalam Sagala, 2010:14), setelah belajar orang memiliki

keterampilan, pengetahuan sikap dan nilai.  Dengan demikian dapat

ditegaskan, belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah

sifat stimulasi lingkungan melewati pengolahan informasi dan menjadi

kapabilitas baru.

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil

interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya Santrock dan Yussen (dalam Amri, 2013:24). Belajar dalam dua

pengertian; (1) belajar  merupakan proses memperoleh pengetahuan dan

(2) belajar sebagai perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng

sebagai hasil latihan yang diperkuat Reber (dalam Amri, 2013:24).  Dapat

disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses memperoleh

pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan

kemampuan bereaksi yang relatif permanen atau menetap karena adanya

interaksi individu dan lingkungannya. Miarso (2009:3) mengemukakan

bahwa belajar akan dapat diperkuat jika siswa ditugaskan untuk: (1)

menjelaskan sesuatu dengan bahasa sendiri; (2) memberikan contoh

mengenai sesuatu; (3) mengenali sesuatu  dalam berbagai  keadaan dan

kesempatan; (4) melihat hubungan antara sesuatu dengan fakta atau

informasi lain; (5) memanfaatkan sesuatu dalam berbagai kesempatan; (6)

memperkirakan konsekuensinya dan (7) menyatakan hal yang

bertentangan.
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Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai

tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri.  Siswa adalah

penentu terjadi atau tidaknya proses belajar. Pengertian dari belajar sangat

beragam, banyak dari para ahli yang mengartikan secara berbeda-beda

definisi secara berbeda-beda definisi dari belajar.  Di bawah ini akan

dikemukakan pandangan beberapa ahli, menurut walker (dalam Amri,

2013) dalam bukunya Conditioning and Instrumental Learning,

mengemukakan arti belajar dengan kata-kata yang singkat yakni belajar

merupakan perubahan perbuatan sebagai akibat dari pengalaman C.T.

Morgan dalam Intoduction to Phsycology (merumuskan belajar sebagai

suatu perubahan yang relative menetap dalam tingkah laku sebagai akibat

atau hasil dari pengalaman yang lalu). Dalam Educational Phsycology: a

Realistic Approach, Good & Boophy mendefinisikan belajar merupakan

suatu proses yang benar-benar bersifat internal, dimana proses ini tidak

bisa dilihat dengan nyata dalam diri individu.

Makna belajar merupakan kemampuan manusia untuk belajar adalah ciri

penting yang membedakan jenis manusia dari jenis makhluk lain.  Melalui

belajar dapat memberikan manfaat bagi individu dan juga masyarakat.

Bagi individu, dengan kemampuan individu untuk belajar secara terus-

menerus memberikan sumbangan bagi pengembangan berbagai gaya

hidup.  Kegiatan membaca, menulis, main gitar dan mendaki gunung ini

merupakan sedikit contoh kegiatan belajar (Karwono, 2010: 2).

Berdasarkan beberapa rumusan definisi menurut para ahli tersebut diatas,
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dapat diperjelas bahwa belajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh perubahan, baik perubahan kognitif

(pengetahuan), afektif  (sikap), maupun psikomotor (keterampilan).

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 20

hal 3, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ciri utama

pembelajaran adalah inisisai, fasilitasi, dan peningkatan proses belajar

peserta didik, sedangkan komponen-komponen dalam pembelajaran adalah

tujuan, materi, kegiatan, dan evaluasi pembelajaran. Menurut Miarso

(2009: 545) menyatakan bahwa :

“Pembelajaran merupakan suatu usaha  sadar yang disengaja,
bertujuan dan terkendali agar orang lain belajar, atau terjadi
perubahan yang relatif menetap pada diri orang tersebut, yang
dilakukan oleh seseorang atau tim yang memiliki kemampuan dan
kompetensi dalam merancang dan mengembangkan sumber belajar
yang dipelukan”.

Beberapa pendapat diatas memberikan pandangan bahwa pembelajaran

adalah segala sesuatu dengan usaha sadar, mempunyai tujuan, cara untuk

mengupayakan pengetahuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan

hasil belajar yang optimal. Oleh karena itu pembelajaran dapat dirancang

dengan berbagai model, dan pemanfaatan media sehingga pembelajaran

menjadi sangat efektif dan efisien dan memiliki daya tarik. Menurut

Sudjana (dalam Amri, 2013: 28), pembelajaran merupakan setiap upaya

yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan

peserta didik melakukan kegiatan belajar.
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a.  Teori Belajar Konstruktivisme

Teori konstruktivisme menurut Herpratiwi (2009: 19) satu prinsip yang

paling penting dalam psikologi pendidikan adalah guru tidak hanya

sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus

membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat

memberikan kemudahan dengan memberikan kesempatan kepada

peserta didik untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka

sendiri. Trianto (2012 : 27) berpendapat, esensi dari teori

konstruktivisme adalah ide bahwa siswa sendiri yang menemukan dan

mentransformasikan suatu informasi kompleks apabila mereka

menginginkan informasi itu menjadi miliknya. Konstruktivisme adalah

suatu pendapat yang menyatakan bahwa perkembangan kognitif

merupakan suatu proses dimana anak secara aktif membangun sistem

arti dan pemahamannya terhadap realita melalui pengalaman dan

interaksi mereka.

Guru dalam proses pembelajaran tidak memberikan pengetahuan yang

sudah jadi tetapi hanya berupa permasalahan dan rangsangan untuk di

bangun sendiri oleh siswa. Guru sebagai fasilitator dan motivator

hanya memberikan arahan dan menfasilitasi agar siswa dapat

menemukan pengetahuannya melalui pengalaman dengan berinterkasi

dengan teman- temannya. Enam  prinsip yang dapat di ambil dari teori

konstruktivisme sebagai berikut.

1. Pengetahuan di bangun oleh siswa secara aktif.
2. Tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa.
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3. Mengajar adalah membantu siswa belajar.
4. Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada

hasil akhir
5. Kurikulum menekankan partisipasi siswa.
6. Guru sebagai fasilitator (Trianto, 2012 :29).

Berdasarkan enam prinsip tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa

pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa secara aktif berdasarkan

kematangan kognitif yang dimilikinya. Untuk mengkontruksi

pengetahuan diperlukan dukungan dari berbagai pihak seperti

kurikulum yang dapat membuat siswa aktif, sarana belajar mulai dari

bahan ajar, media pembelajaran dan sarana lainnya. Secara ringkas,

teori konstruktivisme memberikan kesempatan kepada siswa untuk

memperoleh pengalaman belajar sebanyak-banyaknya dalam

membangun (konstruksi) pengetahuan, ide, atau konsep yang baru

didapatkan secara aktif berdasarkan kepada pengalaman dan

pegetahuan yang ada, ide atau konsep yang diterima melalui diri

sendiri atau berinterkasi dengan orang lain atau berinteraksi dengan

media. Pembelajaran IPA dengan menggunakan hasil pengembangan

diupayakan memberikan rangsangan dan informasi yang disusun dan

diorganisir dengan baik dan menarik agar peserta didik termotivasi

untuk memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan kondisi,

karakteristik dan tingkat kognitif peserta didik.

b. Teori Belajar Behaviorisme

Teori Belajar Respondent conditioning menurut Pavlov (dalam

Lapono 2010:1- 4), belajar menurut teori ini adalah suatu proses
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perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang

menimbulkan reaksi.Yang terpenting dalam belajar menurut teori ini

adalah adanya latihan dan pengulangan. Prilaku atau tingkah laku

merupakan respon yang dapat diamati dan diramalkan, mengkaji

stimuli (rangsangan tak bersyarat) yang secara sepontan memanggil

respon.

Teori belajar operant conditioning oleh Skinner (dalam Lapono 2010:

1-5) berpendapat, bahwa belajar menghasilkan perubahan tingkah laku

yang dapat diamati, sedangkan prilaku belajar diubah oleh kondisi

lingkungan. Dalam teori ini ada unsur rangsangan atau stimuli, respon,

dan konsekuensi. Stimuli (tanda/syarat) bertindak sebagai pemancing

respon, sedangkan konsekuensi tanggapan dapat bersifat positif atau

negative, namun keduanya memperkukuh atau memperkuat

(reinforcement). Beberapa teori belajar yang ada dalam teori belajar

behaviorisme dapat disimpulkan, bahwa belajar merupakan salah satu

jenis perilaku (behavior) individu atau siswa yang dilakukan secara

sadar. Individu berprilaku apabila ada rangsangan semakin tepat dan

intensif rangsangan yang diberikan oleh guru akan semakin tepat dan

intensif pula kegiatan belajar yang dilakukan siswa, sehingga dapat

dikatakan siswa di sekolah akan belajar apabila menerima rangsangan

dari guru. Dalam belajar tersebut kondisi lingkungan berperan sebagai

perangsang (stimulator) yang harus direspon individu dengan

sejumlah konsekuensi tertentu, konsekuensi yang dihadapi oleh siswa,
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ada yang bersifat positif ( misalnya perasaan puas, gembira, pujian,

dan lainnya) tetapi ada pula yang bersifat negative (misalnya perasaan

gagal, sedih, teguran dan lainnya). Konsekuensi positif dan 16

negative tersebut berfungsi sebagai penguat (reinforce) dalam kegiatan

belajar siswa.

c. Teori Belajar Gestalt

Teori ini dikemukakan oleh Koffka dan Kohler dari Jerman, menurut

teori ini dalam belajar yang penting adalah adanya penyesuaian

pertama yaitu memperoleh respon yang tepat untuk memecahkan

masalah yang dihadapi (Slameto, 2010: 9). Belajar yang penting

bukan untuk mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti

atau memperoleh insight. Prinsip belajar menurut teori Gestalt (dalam

Slameto 2010: 10) yaitu : a) belajar berdasarkan keseluruhan; b)

Belajar adalah suatu proses perkembangan; c) siswa sebagai

organisme keseluruhan; d) terjadi transfer; e) belajar adalah

reorganisasi pengalaman; f) belajar harus dengan insight dan g) belajar

lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan, dan tujuan

siswa.

2. Lembar Kerja Siswa (LKS)

a. Pengertian Lembar Kerja Siswa (LKS)

Lembar Kerja Siswa atau sering disingkat LKS merupakan salah satu

bagian dari bahan ajar dalam bentuk tertulis, maka dengan sendirinya

harus dipenuhi berbagai kriteria agar dapat menjadi bagian dari bahan



22

ajar yang berkualitas.  Darusman (2008: 17) menyatakan bahwa LKS

adalah lembaran yang berisikan pedoman bagi siswa untuk

melaksanakan kegiatan yang terprogram.Majid (2008: 176)

menyatakan bahwa lembar kerja siswa adalah lembaran-lembaran

berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan

biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan

suatu tugas. Keuntungan adanya lembar kerja siswa adalah

memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, bagi siswa

akan belajar secara mandiri dan belajar memahami dan menjalankan

suatu tugas tertulis.

LKS yang membantu siswa menemukan suatu konsep, sesuai dengan

prinsip konstruktivime, seseorang akan belajar jika ia aktif

mengkonstruksi pengetahuan didalam otaknya.  Salah satu cara

implementasi di kelas adalah dengan cara mengemas materi

pembelajaran dalam bentuk LKS yang memiliki ciri: LKS

mengetengahkan terlebih dahulu suatu fenomena yang bersifat

konkret, sederhana dan berkaitan  dengan konsep yang akan dipelajari.

Berdasarkan pengamatannya selanjutnya siswa diajak untuk

mengonstruksi pengetahuan yang didapatnya tersebut (Amri,2013:24).

b. Langkah-langkah Penyusunan LKS

1) Melakukan Analisis kurikulum

Analisis kurikulum merupakan langkah pertama dalam
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penyusunan LKS. Langkah ini dimaksudkan untuk menentukan

materi-materi mana yang memerlukan bahan ajar LKS. Pada

umumnya, dalam menentukan materi, langkah analisisinya

dilakukan dengan cara melihat materi pokok, pengalaman belajar,

serta materi yang akan diajarkan.

2) Menyusun peta kebutuhan LKS

Peta kebutuhan sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah LKS

yang harus ditulis serta melihat sekuensi atau urutan LKS-nya.

Penyusunan ini sangat dibutuhkan dalam menentukan prioritas

penulisan. Langkah ini biasanya diawali dengan analisis

kurikulum dan analisis sumber belajar.

3) Menentukan Judul-Judul LKS

Judul LKS ditentukan atas dasar kompetensi-kompetensi dasar,

materi-materi pokok atau pengalaman belajar yang terdapat dalam

kurikulum. Satu kompetensi dasar dapat dijadikan sebagai judul

LKS apabila kompetensi tersebut tidak terlalu besar.

4) Penulisan LKS

Langkah-langkah penulisan adalah sebagai berikut : a)

merumuskan komptensi dasar; b) menentukan alat penelitian; c)

menyusun materi dan d) memperhatikan struktur LKS. (Prastowo,

2011: 211-215).
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c. Macam-Macam LKS

Sadiq (dalam Widiyanto dkk, 2008:45) LKS dapat dikategorikan

menjadi 2 macam yaitu, sebagai berikut.

1). Lembar Kerja Siswa tak berstruktur

Lembar kerja siswa tak berstruktur adalah lembaran yang berisi

sarana untuk materi pelajaran, sebagai alat bantu kegiatan peserta

didik yang dipakai untuk menyampaikan pelajaran.  LKS

merupakan alat bantu mengajar yang dapat dipakai untuk

mempercepat pembelajaran, memberi dorongan belajar pada tiap

individu, berisi sedikit petunjuk tertulis atau lisan untuk

mengarahkan kerja pada peserta didik.

2). Lembar Kerja Siswa berstruktur,

Lembar Kerja Siswa berstruktur memuat informasi, contoh dan

tugas-tugas. LKS ini dirancang untuk membimbing peserta didik

dalam satu program kerja atau mata pelajaran, dengan sedikit atau

sama sekali tanpa bantuan pembimbing untuk mencapai sasaran

pembelajaran.  Pada LKS telah disusun petunjuk dan

pengarahannya, LKS ini dapat menggantikan peran guru dalam

kelas.  Guru tetap mengamati kelas memberi semangat dan

dorongan belajar dan memberi bimbingan pada setiap siswa.

Dalam penelitian ini LKS yang dibuat atau dikembangkan adalah

tipe LKS berstruktur.  LKS ini dapat diharapkan dapat

dimanfaatkan siswa sebagai sumber belajar dengan atau tanpa
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bimbingan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran tapi bukan

berarti peran guru digantikan melainkan sebagai pengawas dan

motivator dimana hal ini sesuai dengan sifat LKS berstruktur.

d. Manfaat  Lembar Kerja Siswa

Melalui LKS guru memperoleh kesempatan untuk memancing agar

siswa secara aktif terlibat dengan materi yang disampaikan. Siswa

terangsang untuk pengorganisasian, memperhatikan materi. Lee

(2014:95) berpendapat bahwa LKS dapat bermanfaat dalam banyak

hal untuk prestasi akademik. Misalnya, sebagai suplemen untuk buku-

buku, untuk memberikan informasi tambahan untuk kelas tertentu,

membantu mengkontruksi pengetahuan siswa dan selain itu LKS akan

menarik minat siswa jika digabungkan dengan metode pengajaran

tertentu.

Dalam International Journal of Education in Mathematics, Science

and Technology, Lee C.D, (2014:6) menjelaskan tentang fungsi dan

mafaat dari LKS yaitu sebagai berikut :

“Worksheets can be useful in many ways in terms of
academic achievement. For example, as supplements to
textbooks, worksheets can be used to add information for
particular classes. In addition, blanks in worksheets are
invitations for students to fill in gaps; they are
opportunities for knowledge construction. Well-designed
questions in worksheets can draw students’ interest when
paired with proper teaching methods. Furthermore,
worksheets play a variety of functions in different contexts.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa Lembar Kegiatan Siswa  dapat
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berguna dalam   hal prestasi akademik. Misalnya, sebagai suplemen

untuk buku teks, lembar kerja dapat digunakan untuk menambah

informasi untuk kelas tertentu. Selain itu, di lembar kerja adalah

undangan bagi siswa untuk mengisi kesenjangan dan kesempatan

mereka untuk mengkonstruksi pengetahuan. Pertanyaan dalam lembar

kerja yang dirancang dengan baik dapat menarik minat siswa ketika

dipasangkan dengan metode pengajaran yang tepat. Selanjutnya,

lembar kerja memainkan berbagai fungsi dalam konteks yang berbeda.

3. Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing

Menurut Kuhlthau (2010: 17-28.), inkuiri terbimbing membantu siswa

untuk berlatih dalam sebuah tim, mengembangkan kompetensi dalam

penelitian, pengetahuan, motivasi, pemahaman bacaan, perkembangan

bahasa, kemampuan menulis, pembelajaran kooperatif, dan keterampilan

sosial.

Ngalimun (2012: 33) bahwa pendekatan inquiri didasarkan atas tiga

pengertian yang salah satunya adalah siswa terlibat dalam kesempatan

belajar dengan derajat “selfdirection” yang tinggi. Pembelajaran inquiri

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari dan menemukan

sendiri konsep-konsep baru dari apa yang dipelajarinya. Siswa belajar

untuk aktif terlibat dalam mencari dan menemukan informasi serta

melakukan penyelidikan secara mandiri tentang suatu permasalahan.

Menurut Sanjaya (2006: 197) siswa tidak hanya berperan sebagai
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pendengar penjelasan verbal dari guru saja namun siswa juga berperan

aktif menemukan sendiri inti dari materi yang diajarkan. Pengalaman

siswa menemukan sendiri informasi dan konsep-konsep baru serta

melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah diharapkan dapat

membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang lebih bermakna.

Menurut Staver dan Bay (dalam Vajoczki, 2011: 1-11) membedakan tiga

jenis inkuiri menurut tujuannya, yaitu inkuiri terstruktur (Structured

Inquiry), inkuiri terbimbing  (Guided Inquiry) dan inkuiri terbuka (Open

Inquiry). Istilah lain, inkuiri terbimbing adalah sebagai proses

pembelajaran dimana guru menyediakan unsur-unsur asas dalam satu

pelajaran dan kemudian meminta pelajar membuat generalisasi, menurut

Sanjaya (2006:200) pembelajaran inkuiri terbimbing yaitu suatu model

pembelajaran inkuiri yang dalam pelaksanaannya guru menyediakan

bimbingan atau petunjuk cukup luas kepada siswa.  Sebagian

perencanaannya dibuat oleh guru, siswa tidak merumuskan problem atau

masalah.  Dalam pembelajaran inkuiri terbimbing guru tidak melepas

begitu saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa.  Guru harus

memberikan pengarahan dan bimbingan kepada siswa dalam melakukan

kegiatan-kegiatan sehingga siswa yang berpikir lambat atau siswa yang

mempunyai intelegensi rendah tetap mampu mengikuti kegiatan kegiatan

yang sedang dilaksanakan dan siswa mempunyai kemampuan berpikir

tinggi tidak memonopoli kegiatan oleh sebab itu guru harus memiiki

kemampuan mengelola kelas yang bagus.
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Menurut Gulo (dalam Trianto, 2010:116-118) inkuiri merupakan suatu

rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan seluruh kemampuan siswa

untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis,

sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh

percaya diri. Langkah-langkah dalam pembelajaran inkuiri terbimbing

menurut Sanjaya (2010:306) adalah

Langkah-langkah dalam pembelajaran inkuiri terbimbing meliputi:
(a) perumusan masalah; (b) menyusun hipotesis; (c)
mengumpulkan data; (d) menganalisis data; dan (e)
menyimpulkan.

a. Perumusan Masalah

Langkah awal adalah menentukan masalah yang ingin didalami atau

dipecahkan dengan metode inkuiri. Persoalan dapat disiapkan atau

diajukan oleh guru. Persoalan sendiri harus jelas sehingga dapat

dipikirkan, didalami dan dipecahkan oleh siswa. Persoalan perlu

diidentifikasikan dengan jelas tujuan dari seluruh proses pembelajaran

atau penyelidikan. Bila persoalan ditentukan oleh guru perlu

diperhatikan bahwa persoalan itu real, dapat dikerjakan oleh siswa,

dan sesuai dengan kemampuan siswa. Persoalan yang terlalu tinggi

akan membuat siswa tidak semangat, sedangkan persoalan yang

terlalu mudah yang sudah mereka ketahui tidak menarik minat siswa.

Sangat baik bila persoalan itu sesuai dengan tingkat hidup dan

keadaan siswa.

b. Menyusun Hipotesis

Langkah berikutnya adalah siswa diminta untuk mengajukan jawaban
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sementara tentang masalah itu. Hal ini yang disebut hipotesis.

Hipotesis siswa perlu dikaji apakah jelas atau tidak. Bila belum jelas

sebaiknya guru mencoba membantu memperjelas maksudnya lebih

dahulu. Guru diharapkan tidak memperbaiki hipotesis siswa yang

salah, tetapi cukup memperjelas maksudnya saja. Hipotesis yang salah

nantinya akan terlihat setelah pengambilan data dan analisis data yang

diperoleh.

c. Mengumpulkan Data

Langkah selanjutnya adalah siswa mencari dan mengumpulkan data

sebanyak-banyaknya untuk membuktikan apakah hipotesis mereka

benar atau tidak. Dalam pelajaran IPA untuk mengumpulkan data,

siswa harus menyiapkan suatu peralatan untuk mengumpulkan data.

Guru perlu membantu bagaimana siswa mencari peralatan, merangkai

peralatan dan mengoperasikan peralatan sehingga berfungsi dengan

baik. Langkah ini adalah langkah percobaan atau eksperimen.

Percobaan atau eksperimen biasa dilakukan di laboratorium, tetapi

terkadang juga dapat dilakukan di luar sekolah. Setelah peralatan

berfungsi, siswa diminta untuk mengumpulkan data dan mencatatnya

dalam catatan.

d. Menganalisis Data

Data yang sudah dikumpulkan harus dianalisis untuk dapat

membuktikan hipotesis apakah benar atau tidak. Untuk

mempermudahkan, menganalisis data, data sebaiknya diorganisasikan,

dikelompokkan, serta diatur sehingga dapat dibaca dan dianalisis
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dengan mudah biasanya disusun dalam suatu tabel.

e. Mengumpulkan Data

Data yang telah dikelompokkan dan dianalisis, kemudian diambil

kesimpulan dengan generalisisasi. Selanjutnya dicocokkan dengan

hipotesis asal,  selanjutnya apakah hipotesis diterima apa tidak.

Dalam pembelajaran inkuiri terbimbing diharapkan siswa secara

maksimal terlibat langsung dalam proses kegiatan belajar, sehingga

dapat meningkatkan kemampuan siswa tersebut dan mengembangkan

sikap percaya diri yang dimiliki oleh siswa tersebut. Tahap-tahap

pembelajaran model inkuiri terbimbing yang akan diterapkan pada

penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Eggen dan

Kauchak (dalam Trianto, 2007:36), meliputi menyajikan pertanyaan

atau masalah, membuat hipotesis, merancang percobaan, melakukan

percobaan untuk memperoleh data, mengumpulkan dan menganalisis

data, serta membuat kesimpulan

Tabel 2.1 Tahap Pembelajaran Inkuiri Terbimbing

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa
1. Mengajukan

pertanyaan
atau
permasalahan

Guru membimbing siswa
mengidentifikasi masalah.
Guru membagi siswa dalam
kelompok

Siswa
mengidentifikasi
masalah dan
siswa duduk
dalam
kelompoknya
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Lanjutan tabel 2.1 Tahap Pembelajaran Inkuiri Terbimbing

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa
2. Membuat

hipotesis
Guru memberikan
kesempatan pada siswa
untuk curah pendapat dalam
membuat hipotesis.  Guru
membimbing siswa dalam
menentukan hipotesis yang
relevan dengan
permasalahan dan
memprioritaskan hipotesis
mana yang menjadi prioritas
penyelidikan.

Guru
memberikan
pendapat dan
menentukan
hipotesis yang
relevan dengan
permasalahan.

3. Mengumpulk
an data

Guru membimbing siswa
mendapatkan informasi atau
datadata melalui percobaan
maupun telaah literature

Siswa
melakukan
percobaan
maupun telaah
literatur untuk
mendapatkan
data-data atau
informasi

4. Menganalisis
data

Guru memberi kesempatan
pada tiap kelompok untuk
menyampaikan hasil
pengolahan data yang
terkumpul

Siswa
mengumpulkan
dan menganalisi
data serta
menyampaikan
hasil pengolahan
data yang
terkumpul

5. Membuat
kesimpulan

Guru membimbing siswa
dalam membuat kesimpulan

Siswa membuat
kesimpulan

Sumber : Trianto, 2007:36.

Model inkuiri terbimbing memiliki keunggulan-keunggulan

dibandingkan dengan model-model pembelajaran lain. Menurut

Sanjaya (2010: 208) keunggulan penggunaan inkuiri dalam

pembelajaran antara lain adalah.

1) Menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan
psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran menjadi lebih
bermakna.

2) Memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya
belajar mereka dan dianggap sesuai dengan perkembangan
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psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses
perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman.

3) Dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di
atas rata-rata, artinya siswa yang memiliki kemampuan belajar
bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar.

Kelemahan penggunaan inkuiri (Sanjaya, 2009: 209), diantaranya:

1) Sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa.
2) Sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur

dengan kebiasaan belajar siswa.
3) Dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang

panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan
waktu yang telah ditentukan.

4) Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh
kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka inkuiri
akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru.

4. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam

a. Pengertian Pembelajaran IPA

Pembelajaran adalah suatu proses membelajarkan subjek

didik/pembelajaran yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi

secara sistematis agar subjek didik dapat mencapai tujuan

pembelajaran secara efektif dan efisien (Depdiknas Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (BSNP, 2006:3).

Sedangkan menurut Dimyati pembelajaran adalah kegiatan guru

terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar

secara aktif, yang menekan pada penyediaan sumber belajar.

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

merupakan proses yang dipersiapkan sedemikian rupa sehingga

peserta didik atau siswa dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya

yang berdampak positif pada pencapaian tujuan yang sudah
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ditentukan.

Berdasarkan pernyataan di atas IPA merupakan ilmu yang

mempelajari keadaan dan kejadian alam secara sistematis melalui

kegiatan. pengamatan, dan percobaan untuk mengetahui fakta,

konsep, proses penemuan dan sikap ilmiah. Sehingga pengetahuan

dari hasil kegiatan manusia yang diperoleh dengan menggunakan

langkah-langkah ilmiah yang berupa metode ilmiah dan didapatkan

dari hasil eksperimen atau observasi yang bersifat umum sehingga

akan terus disempurnakan.

Pembelajaran IPA merupakan proses membelajarkan subjek didik

dalam mempelajari peristiwa yang terjadi di alam ini melalui

serangkaian proses ilmiah sehingga tercapai tujuan pembelajaran

yang sudah ditetapkan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas

maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA adalah

membelajarkan siswa untuk memahami hakikat IPA (proses dan

produk serta aplikasinya) mengembangkan sikap ingin tahu,

keteguhan hati, ketekunan dan sadar akan nilai-nilai yang ada di

dalam masyarakat serta pengembangan ke arah sikap yang positif.

b. Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar

Ilmu Pengetahuan Alam adalah salah satu mata pelajaran yang

diajarkan di pendidikan dasar dan di tingkat menengah. ”Ilmu

Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya
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penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses

penemuan” (BNSP, 2007: 13). Pendidikan IPA diharapkan dapat

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri

dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung

untuk mengembangkan kompetensi agar  menjelajahi dan memahami

alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri

dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar.

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi

kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat

diidentifikasikan.  Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana

agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.  Di tingkat SD/MI

diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains,

lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada

pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya

melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi  bekerja ilmiah secara

bijaksana.   Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri

ilmiah (scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir,

bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai

aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di
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SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara

langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan

proses dan sikap ilmiah.

Mata Pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki

kemampuan sebagai berikut (BSNP, 2007: 14):

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha
Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam
ciptaan-Nya;

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep
IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan
seharihari;

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif  dan kesadaran
tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA,
lingkungan,  teknologi dan masyarakat;

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam
sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan;

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara,
menjaga dan melestarikan lingkungan alam;

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala
keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan;

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA
sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.

Ruang Lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek

berikut (BSNP, 2007:15) yaitu

1) Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan,
tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan,  serta kesehatan;

2) Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat
dan gas;

3) Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet,
listrik, cahaya dan pesawat sederhana;

4) Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan
benda-benda langit lainnya.
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c. Pembelajaran IPA di kelas IV

Pembelajaran IPA di kelas IV merupakan pembelajaran IPA untuk

sekolah dasar yang disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan

kognitifnya. Menurut Surdana (2014 : 11) kognitif adalah proses

yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada

waktu manusia sedang berpikir. Kemampuan kognitif ini

berkembang secara bertahap, sejalan dengan perkembangan fisik dan

syaraf-syaraf yang berada di pusat susunan syaraf,  yaitu

sensorimotor dari lahir sampai 2 tahun, praoperasional 2-7 tahun,

operasional konkret 7-11 tahun dan operasional formal 11 tahun

sampai dewasa (Trianto. 2010: 28-29)

Bedasarkan teori di atas jelas sekali bahwa siswa kelas IV berada

pada tahap operasional konkret. Pembelajaran IPA di kelas IV terdiri

dari beberapa kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan

dibahas berikut ini lebih di fokuskan pada subyek penelitian di kelas

IV semester I tema Pahlawanku.

Tabel 2.2 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan
Alam  Kelas IV

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar

1. Menerima,
menjalankan, dan
menghargai
ajaran agama
yang dianutnya

1. Bertambah keimanannya dengan
menyadari hubungan keteraturan dan
kompleksitas alam dan jagad raya
terhadap kebesaran Tuhan yang
menciptakannya, serta mewujudkannya
dalam pengamalan ajaran agama yang
dianutnya



37

Lanjutan tabel 2.2 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Ilmu
Pengetahuan Alam  Kelas IV

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar

2. Menunjukkan
perilaku jujur,
disiplin, tanggung
jawab, santun,
peduli, dan
percaya diri
dalam
berinteraksi
dengan keluarga,
teman, guru, dan
tetangganya

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki
rasa ingin tahu; obyektif; jujur; teliti;
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung
jawab; terbuka; dan peduli lingkungan)
dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud
implementasi sikap dalam melakukan
inkuiri ilmiah dan berdiskusi.

2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok
dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud
implementasi melaksanakan penelaahan
fenomena alam secara mandiri maupun
berkelompok

3. Memahami
pengetahuan
faktual dengan
cara mengamati
dan menanya
berdasarkan rasa
ingin tahu tentang
dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan
dan kegiatannya,
dan benda-benda
yang dijumpainya
di rumah, di
sekolah dan
tempat bermain

3.3.Memahami hubungan antara gaya, gerak,
dan energi melalui pengamatan, serta
mendeskripsikan penerapanya dalam
kehidupan sehari-hari

3.4 Membedakan berbagai bentuk energi
melalui pengamatan dan
mendeskripsikan pemanfaatannya dalam
kehidupan sehari-hari.

3.5 Memahami sifat-sifat bunyi melalui
pengamatan dan keterkaitannya dengan
indera pendengaran

3.6 Memahami sifat-sifat cahaya melalui
pengamatan dan mendeskripsikan
penerapannya dalam kehidupan sehari-
hari

4. Memahami
pengetahuan
faktual dengan
cara mengamati
dan menanya
berdasarkan rasa
ingin tahu tentang
dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan
dan kegiatannya,
dan benda-benda
yang dijumpainya
di rumah, di
sekolah dan
tempat bermain

4.3 Menyajikan laporan hasil percobaan
sifat-sifat cahaya menggunakan table dan
grafik

4.4 Menyajikan hasil percobaan atau
observasi tentang bunyi

4.5 Membuat sebuah karya/model yang
memanfaatkan sifat-sifat cahaya

4.6 Menyajikan laporan tentang sumberdaya
alam dan pemanfaatannya oleh
masyarakat

4.7 Menyajikan laporan hasil pengamatan
tentang teknologi yang digunakan di
kehidupan seharihari serta kemudahan
yang diperoleh oleh masyarakat dengan
memanfaatkan teknologi tersebut

Sumber: Kurikulum 2013 Kompetensi Dasar Sekolah Dasar
(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
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5. Hasil Belajar

a. Belajar

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan, sebagi hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi

dengan lingkungannya (Slameto, 2010: 2). “ Belajar adalah suatu

proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan

tersebut ditampakan dalam bentuk peningkatan kualitas dan

kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan,

sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain

kemampuan” (Hakim, 2006: 1).

Pengertian di atas sangat jelas untuk dapat mengetahui tujuan

belajar. Tujuan belajar hakikatnya adalah proses perubahan

kepribadian meliputi kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepandaian.

Perubahan itu bersifat menetap dalam tingkah laku sebagai hasil

latihan atau pengalaman (Ahmadi dan Amri, 2011:1). Belajar

merupakan suatu proses, yang mengakibatkan adanya perubahan

perilaku (change in behavior or performance) (Walgito, 2010: 185).

Belajar harus dihayati oleh orang yang sedang belajar (Dimyati dan

Mudjiono, 2006: 37). Belajar juga memiliki tiga unsur diantaranya

sebagai berikut : 1) Motif untuk belajar; 2)Tujuan yang akan dicapai;

3) Situasi yang mempengaruhi.
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Suryabrata (2007: 231) belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan

mengalami; dan dalam mengalami itu si pelajar mempergunakan

pancainderanya. Lima prinsip belajar sebagai berikut, 1) mengenali

betul apa yang menarik untuk kita; 2) kenalilah kepribadian diri

sendiri; 3) rekam semua informasi dalam kata; 4) belajar bersama

orang lain dan 5) hargai diri sendiri (Hamzah, 2006: 184).

Belajar secara sederhana dikatakan sebagai proses perubahan dari

belum mampu menjadi sudah mampu, terjadi dalam jangka waktu.

Beberapa prinsip belajar menurut Hakim (2006: 2) adalah sebagai

berikut.

1) Belajar harus berorientasi pada tujuan yang jelas.
2) Proses belajar akan terjadi bila seseorang dihadapkan

pada situasi problematis.
3) Belajar dengan pengertian akan lebih bermakna

daripada belajar dengan hafalan.
4) Belajar merupakan proses yang kontinu.
5) Belajar memerlukan kemauan yang kuat.
6) Keberhasilan belajar ditentukan oleh banyak faktor.
7) Belajar secara keseluruhan akan lebih berhasil daripada

belajar dengan terbagi-bagi.
8) Proses belajar memerlukan metode yang tepat.
9) Belajar memerlukan kesesuaian antara guru dan murid.
10) Belajar memerlukan kemampuan dalam menangkap

intisari pelajaran itu sendiri.

Belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia.

Semua aktivitas dan prestasi hidup manusia tidak alain adalah hasil

belajar. Belajar itu bukan sekedar pengalaman. Belajar itu suatu

proses, dan bukan suatu hasil. Karena itu belajar berlangsung secara

aktif dan intergratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan

untuk mencapai suatu tujuan (Soemanto, 2006: 105).
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b. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan suatu hal yang berhubungan dengan

kegiatan belajar yang tidak dapat dipisahkan, sedangkan setiap

kegiatan belajar merupakan proses sedangkan hasil belajar adalah

sebagian hasil yang dicapai seseorang setelah mengalami proses

belajar dengan terlebih dahulu mengandakan evaluasi, perbaikan dari

proses belajar yang dilakukan. Hamalik (2006: 31) menyatakan

bahwa hasil- hasil belajar dalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai,

pengertian-pengertian, sikap-sikap, abilitas, dan keterampilan.

Perubahan perilaku sebagai hasil belajar mempunyai ciri-ciri

tertentu. Sedangkan menurut Kusnandar (2009: 276) hasil belajar

adalah suatu akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat

pengukur, seperti tes yang disusun secara terencana, baik tes tertulis,

tes lisan, maupun tes perbuatan.

Darmadi (2010: 186) mengemukakan ciri-ciri perubahan tersebut

sebagai berikut.

1) Perubahan bersifat intensional, dalam arti pengalaman atau
praktik latihan itu dengan sengaja dan disadari dilakukan
dan bukan secara kebetulan.

2) Perubahan bersifat positif, dalam arti sesuai dengan yang
diharapkan atau kriteria keberhasilan baik dipendang dari
segi peserta didik maupun segi guru.

3) Perubahan bersifat efektif, dalam arti perubahan hasil belajar
itu relatif tetap dan setiap saat diperlukan dapat
diproduksikan dan dipergunakan seperti dalam pemecahan
masalah.
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Hasil belajar sebuah proses pembelajaran adalah suatu interaksi dari

tindak belajar dan tindak mengajar yang diakhiri dengan evaluasi

hasil belajar dan diperolehnya kemampuan bagi siswa. Salah satu

cara untuk melihat hasil belajar adalah dengan evaluasi. Menurut

Kukuh (2010: 32) menyatakan: evaluasi adalah pengumpulan

kanyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam

kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan

sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Hasil belajar

ranah kognitif terdiri dari enam kategori yaitu pengetahuan,

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan

ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek

yaitu: penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi.

Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil keterampilan (Nasution,

2006: 69).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

adalah kemampuan keterampilan, sikap dan keterampilan yang

diperoleh siswa setelah ia menerima perlakuan yang diberikan oleh

guru sehingga dapat mengkonstruksikan pengetahuan itu dalam

kehidupan sehari-hari. Setiap proses pembelajaran akan terdapat

hasil nyata yang dapat diukur dan dinyatakan sebagai hasil belajar

seseorang, artinya merupakan hasil yang telah dicapai dari yang

dilakukan atau dikerjakan. Dilihat dari sudut pandang guru, tindakan
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mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar dan dari sudut

pandang siswa, hasil belajar merupakan puncak proses belajar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar juga

dikemukakan oleh Hakim (2006: 6) sebagai berikut, 1) faktor

internal yaitu faktor dari dalam diri individu itu sendiri dan 2) faktor

eksternal yaitu faktor yang terdapat diluar individu yang

bersangkutan. Faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil

belajar dapat digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu (a) bahan atau

materi yang dipelajari; (b) lingkungan; (c) faktor instrumental; dan

kondisi peserta didik. Faktor-faktor tersebut baik secara terpisah

maupun bersama-sama memberikan kontribusi tertentu terhadap

prestasi belajar peserta didik (Darmadi, 2010: 187). Djamarah

(2010: 108) mengemukakan beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi keberhasilan belajar diantaranya sebagai berikut.

1) Tujuan.

2) Guru.

3) Anak didik.

4) Kegiatan pengajaran.

5) Bahan dan alat evaluasi.

Niken (2009: 66) berpendapat pencapaian hasil belajar yang optimal

dipengaruhi oleh bebarapa faktor yaitu sebagai berikut.

1) Kesiapan belajar
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Kesiapan belajar merupakan kondisi awal kegiatan belajar baik
kesiapan fisik maupun kesiapan psikologis.

2) Motivasi
Motivasi merupakan motif yang sudah menjadi aktif saat orang
melakukan suatu aktivitas. Motif adalah kekuatan yang terdapat
dalam diri seseorang yang mendorong orang tersebut melakukan
kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan.

3) Keaktifan siswa
Siswa yang melakukan belajar adalah siswa yang harus aktif dan
tidak boleh pasif. Dengan bantuan guru siswa harus mampu
mencari, menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang
dimilikinya.

4) Mengalami sendiri
Siswa hendaknya tidak hanya tau secara teoritis, tetapi juga
secara praktis sehingga akan diperoleh pemahaman yang
mendalam.

5) Pengulangan
Agar materi semakin mudah di ingat perlu diadakan latihan yang
berarti siswa mengulang materi yang dipelajari.

6) Balikan dan penguatan
Balikan adalah masukan yang sangat penting bagi siswa maupun
guru. Penguatan adalah tindakan yang menyenangkan dari guru
terhadap siswa yang telah berhasiluntuk melakukan sesuatu
perbuatan belajar.

Menurut Kukuh (2010: 34) secara garis besar faktor-faktor yang

mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibedakan menjadi dua jenis

yaitu sebagai berikut.

1) Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri manusia
dapat jdiklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor biologis
dan faktor psikologis yang dikategorikan sebagai faktor
biologis antara lain: usia, kematangan, dan kesehatan,
sedangkan faktor psikologis diantaranya yaitu: kelelahan,
suasana hati, motivasi, minat, dan kebiasaan belajar.

2) Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri manusia yang
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor manusia dan
faktor nonmanusia seperti alam, benda, hewan, dan
lingkungan fisik.

Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti

suatu materi tertentu dari mata pelajaran yang berupa data kuantitatif

maupun kualitatif. Untuk melihat hasil belajar dilakukan suatu
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penilaian terhadap siswa yang bertujuan untuk mengetahui apakah

siswa telah menguasai satu materi atau belum (Kusnandar, 2009:

277).

Berdasarkan pendapat di atas, maka hasil belajar siswa dipengaruhi

oleh dua faktor dari dalam individu siswa berupa kemampuan

personal (internal) dan faktor dari luar diri siswa yakni lingkungan.

Dengan demikian hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau

diperoleh siswa berkat adanya usaha atau fikiran yang mana hal

tersebut dinyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan dan

kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupa

sehingga nampak pada diri individu penggunaan penilaian terhadap

sikap, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam

berbagai aspek kehidupan sehingga nampak pada diri individu

perubahan tingkah laku secara kuantitatif.

Nasution (2006: 65), untuk mendapatkan hasil belajar kognitif

seseorang memiliki 6 (enam) tingkatan kognitif, sebagai berikut.

1) Informasi (materi pembelajarn) yang telah dicapai
sebelumnya.

2) Pemahaman (comprehention), yaitu sebagai kemampuan
memperoleh makna dari materi pembelajaran. Hal ini
ditunjukan melalui penerjemahan materi pembelajaran.

3) Penerapan (application), yaitu penerapan yang mengacu
pada kemampuan menggunakan pembelajaran yang telah
dipelajari di dalam situasi baru dan konkrit. Ini mencakup
penerapan hal-hal seperti aturan, metode, konsep, prinsip-
prinsip, dalil dan teori.

4) Analisis (analysis), yaitu mengacu  pada kemampuan
memecahkan materi ke dalam bagian-bagian sehingga
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dapat dipahami struktur organisasinya. Hal ini mencakup
identifikasi bagian-bagian, analisis antar bagian, dan
mengenali prinsip-prinsip pengorganisasian.

5) Sintesis (synthesis), yaitu mengacu pada kemampuan
menggabungkan bagian-bagian dalam rangka membentuk
struktur yang baru. Hal ini mencakup komunikasi yang
unik (tema atau percakapan), perencanaan operasional
(proposal), atau seperangkat hubungan yang abstrak (skema
untuk mengklasifikasi informasi).

6) Penilaian (evaluation), yaitu mengacu pada kemampuan
membuat keputusan tentang nilai materi pembelajaran
untuk tujuan tertentu.

B. Kajian/Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Artana, dkk, (2015) menyimpulkan bahwa, terdapat perbedaan hasil

belajar IPA antara siswa yang mengikuti pelajaran dengan model

pembelajaran inkuiri terbimbing dan siswa yang belajar dengan model

pembelajaran konvensional.

2. Astuti, (2013) hasil penelitian dalam pembelajaran inkuiri terbimbing

siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan menemukan konsepkonsep

melalui konstruksinya sendiri (teori belajar konstruktivis).

Pembelajaarn kooperatif digunakan karena sesuai dengan teori piaget

bahwa siswa didorong untuk menemukan sendiri suatu pengetahuan

melalui interaksi dengan lingkungannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Töman, dkk, (2013) kajian yang relevan

pada penelitian ini adalah kajian teori yang mengenai Lembar Kerja

Siswa yang terdiri dari bahan kegiatan individu siswa yang dilakukan

pada saat belajar dan juga memungkinkan siswa untuk mengambil

tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri dengan langkah-
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langkah dan proses yang diberikan terkait dengan kegiatan yang

dilakukan.

4. Yildirim, dkk, (2011) lembar kerja adalah bahan dimana siswa diberi

langkah transaksi mengenai bagaimana mereka seharusnya belajar.

Juga, mereka termasuk kegiatan yang memberikan siswa tanggung

jawab utama dalam pembelajaran mereka sendiri (Kurt & Akdeniz,

2002). Sehingga lembar kerja diketahui membantu siswa memperoleh

keterampilan proses ilmiah seperti mendirikan mekanisme

eksperimental, merekam data, menafsirkan data, dan sebagainya

sehingga mereka dapat konsep konsep dalam pikiran mereka. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa, lembar kerja meningkatkan prestasi

siswa mengenai faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia.  itu,

peserta menyatakan bahwa mereka menikmati aktivitas menggunakan

lembar kerja dalam berbagai mata pelajaran dapat digunakan untuk

menemukan efektivitas siswa (perilaku afektif).

5. Zawadzki, (2010) menyatakan bahwa Proses berorientasi pembelajaran

inkuiri terbimbing), siswa bekerja dalam kelompok (tim belajar disebut)

dari tugas dengan tujuan penguasaan konten. Tugas ditugaskan berusaha

untuk mengembangkan keterampilan tempat kerja dihargai seperti berpikir

tingkat tinggi level dan metakognisi, komunikasi, kerja tim, manajemen,

dan penilaian. Siswa mengandalkan ingatan dan mengembangkan

keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam program kerja, kuliah,

dan karir. Instruktur mengasumsikan peran pelatih daripada otoritas ahli.

Sebuah diskusi tentang kelas berorientasi pembelajaran inkuiri terbimbing
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dan demonstrasi akan diberikan untuk menentukan apakah filosofi ini dan

strategi cocok untuk kelas Asia.

6. Van Deur dan Murray Harvey (2005) penelitian yang dilakukan

memiliki kemiripan bahwa pembelajaran inkuiri yang tercipta dalam

konteks sekolah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada pembelajaran

mandiri yang dilakukan dan kinerja di dalam kelas.

7. Wahyuningsih, dkk, (2014) hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

Kualitas produk pengembangan yang berupa LKS pada materi pokok

Hidrolisis Garam berdasarkan: hasil penilaian ahli materi dan ahli

media diperoleh CV sebesar 0,79 yang menunjukkan bahwa LKS layak

untuk digunakan.

8. Spencer dan Walker, (2011) pada menyebutkan bahwa pembelajaran

berbasis inkuiri dapat meningkatkan minat siswa terhadap sains.

Penelitian yang dilakukan ini memiliki kesamaan yaitu pada

pembelajaran berbasis inkuiri. Sedangkan perbedaannya yaitu pada

pembelajaran IPA.

9. Hofstein, A, (2004) mengemukakan bahwa kelas laboratorium

memberikan pengalaman ilmiah yang membuat siswa menjadi pengamat

yang lebih baik, lebih hati-hati dan berpikir kritis.

10. Dewi, dkk, (2013) hasil penelitian menjelaskan bahwa model

pembelajaran inkuiri terbimbing lebih menekankan pada siswa untuk

aktif melatih keberanian, berkomunikasi dan berusaha mendapatkan

pengetahuannya sendiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Pada pembelajaran inkuiri terbimbing, siswa juga akan terlibat dalam
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pembelajaran, senantiasa dilatih untuk memecahkan masalah yang

berkaitan dengan lingkungan sekitar dan tidak terlepas dari materi IPA

yang akan dipelajari.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Pada saat proses belajar mengajar terjadi, kebanyakan guru menggunakan

pembelajaran yang cenderung menekankan pada aktivitas guru dalam

menyampaikan pembelajaran di kelas, sedangkan siswa hanya pasif

mendengarkan apa yang dijelaskan guru dalam kegiatan pembelajaran dan

mengikuti apa saja yang disajikan guru sehingga siswa cenderung tidak

paham dalam penjelasan guru. Dalam pembelajaran, guru kebanyakan

menyampaikan materi dengan cepat dan menggunakan media yang kurang.

Hal tersebut membuat siswa menjadi kurang bergairah atau bersemangat

dalam pembelajaran sehingga kegiatan belajar mengajar akan terasa

membosankan. Terkait dengan hal ini, penggunaan Lembar Kerja Siswa

(LKS) model inkuiri terbimbing akan memungkinkan terjadinya

pembelajaran yang dilakukan secara berulang-ulang karena Lembar Kerja

Siswa (LKS) model inkuiri terbimbing memberikan kontribusi praktis dengan

berisikan lembaran yang berisikan pedoman bagi siswa untuk melaksanakan

kegiatan yang terprogram.

Selain hal diatas, efektivitas pembelajaran dapat dicapai secara optimal

dengan pembelajaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan isi Lembar

Kerja Siswa (LKS) model inkuiri terbimbing dengan Langkah-langkah dalam
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pembelajaran meliputi: (a) perumusan masalah; (b) menyusun hipotesis; (c)

mengumpulkan data; (d) menganalisis data; dan (e) menyimpulkan.

Dengan adanya kelebihan yang ada pada isi Lembar Kerja Siswa (LKS)

model inkuiri terbimbing, peneliti meyakini bahwa akan mempermudah siswa

belajar sehingga mampu membantu mengatasi siswa yang malas belajar atau

yang memiliki nilai IPA Materi Sifat-sifat cahaya Tema Pahlawanku pada

kelas IV SD rendah. Secara umum kerangka pemikiran penelitian

pengembangan ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1.Kerangka pikir

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis diartikan sebagai dugaan sementara terhadap rumusan masalah

penelitian. Hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

H0 : Rata-rata nilai penguasaan konsep siswa dengan LKS Lembar Kerja

Siswa (LKS) Model Inkuiri Terbimbing Pelajaran IPA Materi Sifat-

sifat cahaya Tema Pahlawanku lebih rendah dengan rata-rata nilai

penguasaan konsep siswa tanpa menggunakan Lembar Kerja Siswa

(LKS) Model Inkuiri Terbimbing Pelajaran IPA Materi Sifat-sifat

Guru belum banyak yang
membuat LKS untuk
membantu siswa agar dapat
belajar secara mandiri

Analisis kebutuhan dan potensi serta
proses pengembangan LKS sesuai
kebutuhan siswa dan guru

Pembelajaran efektif, efisien
dan menarik menggunakan
Lembar Kerja Siswa (LKS)
Model Inkuiri Terbimbing

Lembar Kerja Siswa (LKS) Model
Inkuiri Terbimbing Pelajaran IPA
Materi Sifat-sifat Cahaya Tema
Pahlawanku Kelas IV SD
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cahaya Tema Pahlawanku.

H0 : µ1 ≤ µ2.

H1 : Rata-rata nilai penguasaan konsep siswa dengan Lembar Kerja

Siswa (LKS) Model Inkuiri Terbimbing Pelajaran IPA Materi Sifat-

sifat cahaya Tema Pahlawanku lebih tinggi dari pada rata-rata nilai

penguasaan konsep siswa tanpa menggunakan Lembar Kerja Siswa

(LKS) Model Inkuiri Terbimbing Pelajaran IPA Materi Sifat-sifat

cahaya Tema Pahlawanku.

H1 : µ1>  µ2
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III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (Research and

Development). Desain penelitian pengembangan berdasarkan langkah-

langkah penelitian pengembangan Borg dan Gall (dalam Pargito, 2009: 50).

Masing-masing dari tahapan tersebut akan diuraikan sebagai berikut; (1)

penelitian dan pengumpulan informasi (research and information

collection), (2) perencanaan (planning), (3) pengembangan produk

pendahuluan (develop premilinary form of product), (4) uji coba

pendahuluan (preliminary field study), (5) revisi terhadap produk utama

(main product revision), (6) uji coba utama (main field testing), (7) revisi

product operasional (operasional product revision), (8) uji coba operasional

(operasional field testing), (9) revisi produk akhir (final product revision),

dan (10) desiminasi dan distribusi (desimination and distribution).

Gambar 3.1. Langkah-langkah metode R&D
(Sumber: Borg and Gall (dalam Pargito, 2009: 50)

1. Penelitian dan
pengumpulan
informasi

2. Perencanaan 3. Pengembangan
produk awal

4.   Uji coba
lapangan
awal

7  Revisi
Produk
Operasional

6 Uji lapangan
Utama

5. Revisi produk
lapangan awal

8  Uji
Lapangan
Operasional

9.  Revisi
Produk Akhir

10.  Diseminasi dan
Implemetasi
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Tahapan tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam Penelitian dan Pengembangan

(Research and Development) Borg dan Gall dalam Pargito (2009: 50) adalah

sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi penelitian terdiri atas studi pustaka, analisis

kebutuhan dan studi lapangan.

2. Perencanaan terdiri atas mendefinisikan (membatasi) keterampilan,

menyatakan tujuan dalam menentukan pelajaran, dan pengujian

kelayakan dalam skala kecil.

3. Mengembangkan bentuk awal produk mempersiapkan bahan ajar, buku

panduan, dan alat evaluasi.

4. Uji lapangan tahap awal dilaksanakan pada 1-3 sekolah dengan

menggunakan 6-12 subjek, kumpulan dan analisis data wawancara,

observasional dan kuesioner.

5. Revisi produk utama hasil dari uji lapangan tahap awal.

6. Uji lapangan utama dilaksanakan pada 5-15 sekolah dengan 30-100

subjek. Pengumpulan data kuantitatif atas atas kinerja sebelum dan

sudah pelajaran. Hasilnya kemudian dievaluasi dan dibandingkan

dengan data kelompok kontrol.

7. Revisi produk operasional revisi produk yang disarankan melalui uji

lapangan utama.

8. Uji lapangan operasional dilaksanakan pada 10-30 sekolah dengan 40-

200 subjek.  Kumpulkan dan analisis data wawancara, observasional dan

kuesioner.

9. Revisi produk tahap akhir revisi produk sebagaimana yang disarankan

oleh uji lapangan operasional.

10. Disemeniasi dan implementasi laporan produk dalam rapat ataupun

jurnal.

Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada tahap ke-1 sampai tahap ke-7, sesuai

dengan kebutuhan pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SD

Negeri 1 Murni Jaya, SD Negeri 1 Daya Sakti dan SD Negeri 1 Sumber Rejo.
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Peta Jalan Penelitian: Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) model
Inkuiri Terbimbing Pelajaran IPA Materi Sifat-sifat cahaya Tema Pahlawanku
Kelas IV SD
Tahap 1 : Penelitian dan Pengumpulan Informasi

Gambar 3.2 Peta jalan penelitian

Analisi Kebutuhan

* Tes kemampuan
* Lembar Penilaian

produk LKS
* Lembar pengamatan

pembelajaran
* tanggapan setelah

kegiatan

Studi Pustaka

Analisis Standar
Kompetensi Guru SD
dan Standar Penilian

Pendidikan

Analisis Teori
Pengembangan

Studi Lapangan

Wawancara, observasi
dan pendistribusian
angket kepada siswa
dan guru

Mendefinisikan keterampilan,
menentukan pelajaran, pengujian

kelayakan dalam skala kecil.

Tahap 2 : Perencanaan

Pengembangan
Lembar Kerja Siswa (LKS)

Tahap 3 : Pengembangan

Tahap 4 : Uji Lapangan Awal Analisis data wawancara,
observasional dan kuisoner

Tahap 5 : Revisi Produk Hasil dari Uji Lapangan Tahap Awal

Tahap 6 : Uji Lapangan Utama Dievaluasi dan dibandingkan dengan
data kelompok kontrol

Tahap 7 : Revisi Produk Hasil dari Uji Lapangan Utama

Tahap 8 : Uji Lapangan
Operasional

Analisis data wawancara,
observasional dan kuisoner

Tahap 9 : Revisi Produk Akhir Hasil dari Uji Lapangan Opersional

Tahap 10 : Desimeniasi dan
Implementasi

Laporan Produk

Produk Pengembangan LKS
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B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Murni Jaya, SD Negeri 1 Daya

Sakti dan SD Negeri 1 Sumber Rejo dilaksanakan pada semester ganjil

tahun pelajaran 2016/2017.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 1 Murni

Jaya, SD Negeri 1 Daya Sakti dan SD Negeri 1 Sumber Rejo Kecamatan

Tumijajar Kabupaten Tulangbawang Barat. Sampel dalam penelitian ini

siswa yang dipilih secara acak di SD Negeri 1 Sumber Rejo Kecamatan

Tumijajar Kabupaten Tulangbawang Barat, pada uji lapangan dilaksanakan

di SD Negeri 1 Murni Jaya, SD Negeri 1 Daya Sakti Kecamatan Tumijajar

Kabupaten Tulangbawang Barat dengan pertimbangan bahwa sekolah-

sekolah tersebut melaksanakan Kurikulum 2013.

D. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian pengembangan belajar mandiri dan panduan

pemahaman konsep sebagai LKS IPA materi sifat-sifat cahaya tema

Pahlawanku kelas IV SD, mengacu pada langkah-langkah penelitian

pengembangan Borg dan Gall (dalam Pargito 2009: 50).

1. Studi Pendahuluan

Pada tahap ini, dilakukan studi pendahuluan melalui studi pustaka, studi

lapangan, dan survey untuk menganalisis kebutuhan siswa dan guru
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terhadap produk yang akan dikembangkan.  Studi lapangan dilakukan

melalui wawancara, observasi, dan pendistribusian angket, baik kepada

siswa maupun guru.  Untuk mengetahui bagaimana praktikum yang

dilakukan selama ini, dan ada atau tidaknya produk yang

dikembangkan, maka dilakukan observasi terhadap pelaksanaan

panduan pemahaman pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing. Selain

itu, juga dilakukan wawancara terhadap siswa dan guru mata pelajaran.

Untuk mengetahui tingkat kebutuhan terhadap produk yang

dikembangkan, maka dilakukan wawancara terhadap guru mata

pelajaran dan pemberian angket kepada guru dan siswa.  Studi pustaka

dilakukan untuk menganalisis kebutuhan secara lebih mendalam dan

menemukan literatur penelitian yang relevan sehingga permasalahan

yang ditemukan dapat dicari solusinya. Berdasarkan studi pendahuluan,

maka dikembangkan panduan pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing

yang digunakan sebagai LKS IPA materi sifat-sifat cahaya tema

Pahlawanku.  Pemilihan materi sifat-sifat cahaya Tema Pahlawanku

berdasarkan pada analisis hasil belajar siswa pada tahun sebelumnya

bahwa rata-rata nilai terendah siswa adalah pada materi tersebut.

2. Perencanaan

Pada langkah ini, ada tiga hal yang dilakukan yaitu:

a. Memilih KI dan KD mata pelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya

Kelas IV semester ganjil tahun pelajaran 2016-2017 yang pada

proses pembelajarannya dilakukan menggunakan LKS sebagai
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panduan pemahaman konsep pengembangan pembelajaran

berbasis inkuiri terbimbing.

b. Merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran berdasarkan KI

dan KD yang  telah dipilih.

c. Menyusun peta kebutuhan LKS untuk mengetahui jumlah LKS

yang dikembangkan.  Berdasarkan  peta kebutuhan LKS maka

dikembangkan LKS yang berisi yaitu LKS pembelajaran berbasis

inkuiri terbimbing.

3. Pengembangan Produk Awal

Langkah-langkah yang dilakukan pada pengembangan produk awal

adalah

a. Menentukan unsur-unsur LKS

Mengacu pada Depdiknas (2006) Permendiknas No. 22 Tahun

2006 tentang standar isi, dan Prastowo (2011: 207 ) tentang unsur-

unsur LKS, maka LKS yang dihasilkan teridiri dari empat unsur,

yaitu (1) judul; (2) kompetensi dasar; (3) teori singkat tentang

materi dan (4) percobaan yang dilakukan meliputi tujuan

percobaan, rumusan masalah, hipotesis, alat dan bahan, rancangan

percobaan, langkah-langkah percobaan, data pengamatan,

pertanyaan-pertanyaan, dan kesimpulan.

b. Mendesain tampilan LKS

c. Mengumpulkan materi yang sesuai dengan materi-materi

percobaan yang telah ditentukan.

d. Menyusun unsur-unsur LKS sesuai dengan desain yang dibuat.
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e. Editing yang menghasilkan produk awal.

f. Finishing produk awal berupa LKS panduan pemahaman konsep

sifat-sifat cahaya yang digunakan sebagai LKS.

4. Validasi Ahli Desain Produk

Produk awal diujikan dengan beberapa orang ahli melalui pengisian

angket.  Uji ahli yang dilakukan meliputi uji ahli materi, dan uji ahli

bahan ajar. 1) ahli bahan ajar menilai LKS dengan kriteria tampilan

(presentation criteria) dan 2) ahli materi untuk menilai materi (material

review).

5. Uji Coba Terbatas

a. Uji Perorangan

Produk awal yang telah melalui tahap uji ahli selanjutnya diuji lagi

kepada siswa melalui uji perorangan.   Populasi uji perorangan

adalah satu rombongan belajar (satu kelas) siswa SD kelas IV di

SD Negeri 1 Sumber Rejo.  Sampel uji perorangan adalah 9 siswa

dipilih secara acak. Pada tahap penelitian ini, responden diberikan

LKS sebanyak siswa yang ada.  Siswa diberi perlakuan

pembelajaran dengan LKS kemudian siswa juga diberikan angket

untuk mengetahui kemenarikan LKS terhadap siswa, kemudahan

penggunaan, dan bermanfaatnya LKS dalam pembelajaran.  Hasil

data dari angket merupakan bahan pada langkah revisi.
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b. Uji Kelompok Kecil

Produk awal yang telah diuji perorangan, diujikan lagi melalui uji

kelompok kecil.  Populasi, teknik pengambilan sampel dan

prosedur uji coba yang dilakukan pada uji kelompok kecil sama

dengan uji perorangan.  Perbedaannya hanya pada jumlah sampel

penelitian.  Sampel pada uji ini adalah 24 siswa di SDN 1 Sumber

Rejo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulangbawang Barat.

c. Revisi Produk

Hasil dari uji terbatas/internal produk yaitu uji ahli bahan ajar, uji

dan uji ahli materi rangkaian uji terhadap responden digunakan

untuk merevisi produk awal.  Revisi dilakukan pada tiap jenis uji

coba terbatas.  Tujuan revisi produk adalah utuk memperbaiki

produk sehingga mencapai kelayakan untuk dilakukan uji

selanjutnya. Revisi dilakukan berdasarkan masukan berupa

tanggapan saran, dan kritik yang didapatkan dari evaluasi ahli

(expert judgement) melalui angket.

6. Uji Lapangan

Uji eksternal disebut juga uji kemanfaatan produk.  Uji ini dimaksudkan

untuk mengetahui efisiensi, efektivitas dan kemenarikan produk.

Instrumen yang digunakan untuk mengetahui efektivitas produk

dilakukan dengan instrumen test.  Untuk mengetahui efisiensi dilakukan

dengan membandingkan waktu yang diperlukan dengan waktu yang
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digunakan siswa dalam pembelajaran.  Sedangkan untuk menguji daya

tarik LKS digunakan instrumen non tes yaitu angket.

Pada tahap ini, peneliti kembali menguji cobakan produk pada kelas

yang berbeda dan belum digunakan pada uji terbatas.  Populasi pada uji

ini adalah seluruh siswa SD kelas IV di SD Negeri 1 Murni Jaya dan

SD Negeri 1 Daya Sakti.  Tujuan dari tahapan penelitian ini adalah

menentukan apakah produk yang dikembangkan telah menunjukkan

performasi sebagaimana kriteria yang telah ditetapkan atau tidak.

7. Revisi Uji Lapangan

Berdasarkan hasil uji lapangan maka dilakukan penyempurnaan pada

produk operasional mengacu pada kriteria pengembangan LKS, yaitu

kriteria tampilan, kemenarikan LKS bagi siswa, dan kemudahan

penggunaan LKS.  Produk yang dihasilkan adalah LKS IPA materi

sifat-sifat cahaya tema Pahlawanku untuk siswa SD kelas IV, LKS yang

menarik, efektif, dan efisien penggunaannya dalam pembelajaran.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket dan

memberikan instrumen tes.  Angket diberikan kepada siswa dan guru untuk

memperoleh data analisis kebutuhan siswa terhadap LKS yang akan

dikembangkan oleh peneliti.  Angket berikutnya diberikan kepada tim ahli

(expert judgement)  untuk mengevaluasi LKS yang dikembangkan dan

angket terakhir adalah angket yang digunakan untuk mendapatkan data
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mengenai kemenarikan LKS, kemudahan penggunaan LKS dan peran LKS

bagi siswa dalam pembelajaran.

Tes diberikan kepada siswa berupa tes kompetensi sifat-sifat cahaya tema

Pahlawanku.  Materi ini terdapat pada SD kelas IV semester ganjil dengan

satu Kompetensi Inti (KI) yaitu materi sifat-sifat cahaya menggunakan tema

Pahlawanku.  Tes diberikan di awal (pre-test) dan diakhir (post-tes) proses

pembelajaran untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah

menggunakan LKS.

F. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Efektivitas Pembelajaran

a. Definisi Konseptual

Efektivitas pembelajaran berkaitan dengan sejauh mana peserta

didik mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, yaitu,

sekolah, perguruan tinggi, atau pusat pelatihan mempersiapkan

peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang

diinginkan oleh para stakeholder.

b. Definisi Operasional

Secara operasional, efektivitas pembelajaran pada penelitian ini

adalah peningkatan prestasi belajar siswa sebelum dan sesudah

menggunakan LKS pada Kompetensi Dasar sifat-sifat cahaya.

Pembelajaran dikatakan efektif  jika nilai rata-rata setelah

mengikuti pembelajaran dengan LKS lebih tinggi dari pada nilai
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rata-rata sebelum mengikuti pembelajaran.  Atas dasar itulah

dihitung persentase siswa yang memperoleh nilai setelah mengikuti

pembelajaran dengan LKS.

2. Efisiesi Pembelajaran

a. Definisi Konseptual

Efisiensi pembelajaran merupakan desain, pengembangan, dan

pelaksanaan pembelajaran dengan cara yang menggunakan sumber

daya paling sedikit untuk hasil yang sama atau lebih baik.

b. Definisi Operasional

Pada penelitian ini penekanan lebih ditentukan berdasarkan

efisiensi waktu yang secara operasional dapat diukur berdasarkan

jumlah waktu yang dibutuhkan siswa untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan dibandingkan dengan waktu yang disediakan untuk

mengerjakannya.

3. Daya Tarik Pembelajaran

a. Definisi Konseptual

Daya tarik pembelajaran kriteria pembelajaran dimana siswa

menikmati belajar cenderung ingin terus belajar ketika

mendapatkan pengalaman yang menarik, termotivasi belajar lebih

tinggi.

b. Definisi Operasional

Daya tarik pembelajaran adalah suatu upaya meningkatkan

motivasi siswa untuk tetap belajar sehingga membentuk
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pembelajaran yang berpusat pada siswa.  Secara operasional, daya

tarik ditentukan berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dari

sebaran angket.  Hasilnya dikonversikan ke dalam data kuantitatif

dan skor penilaian dihitung berdasarkan rasio jumlah skor jawaban

responden  sebagai sampel uji coba dan jumlah skor penilaian

tertinggi.

G. Kisi-kisi dan Instrumen Penelitian

1. Kisi-kisi Uji Terbatas

Uji produk yang dilakukan yaitu uji perorangan, uji kelompok kecil

melibatkan validasi produk oleh dua orang ahli yaitu ahli desain

pembelajaran, dan ahli materi IPA.  Uji ini dilakukan untuk menentukan

apakah produk yang dikembangkan layak digunakan atau tidak,

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.  Peneliti menggunakan

angket untuk uji terbatas.  Kriteria yang dibuat adalah (1) kriteria

pembelajaran (instructional criteria), materi, dan aktifitas belajar dan

(3) kriteria tampilan (material review), yang mencakup isi (content),

materi dan aktifitas belajar dan (3) criteria tampilan (presentation

kriteria) yang mencakup desain antar muka (Lee&Owen, 2008:367).

Aspek yang akan diamati dikembangkan dalam bentuk instrument

dengan kisi-kisi sebagai berikut:
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Validasi Ahli Materi IPA

No Aspek yang
dievaluasi

Indikator Jumlah
Butir

Jenis
Instrumen

1 Materi IPA 1. Desain materi
pembelajaran LKS

2. Kemudahan penggunaan
3. Peran LKS dalam proses

pembelajaran
4. Bahasa
5. Kualitas fisik LKS

2

4
2

1
5

Angket

Jumlah Total 14

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Validasi Bahan Ajar

No
Aspek yang
dievaluasi Indikator

Jumlah
Butir

Jenis
Instrumen

1 Materi IPA 1. Kemenarikan LKS
2. Interaktivitas
3. Kemudahan penggunaan

LKS
4. Peran LKS dalam proses

pembelajaran
5. Kualitas fisik

2
1
2

2

5

Angket

Jumlah Total 12

Selanjutnya, pada uji coba lapangan meliputi uji efektivitas dan

kemenarikan LKS, menggunakan instrumen yang disesuaikan dengan

kebutuhan uji coba. Instrumen uji efektivitas adalah soal pretes dan

postes berupa soal materi sifat-sifat cahaya, sedangkan uji kemenarikan

menggunakan angket.
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Angket Uji Kemenarikan

No Aspek yang
dievaluasi

Indikator Jumlah
Butir

Jenis
Instrumen

1 Materi IPA 1. Tujuan pembelajaran jelas
dan mudah untuk
dipahami

2. Indikator yang dibuat
relevan dengan kurikulum

3. Sistematika materi
tersusun secara jelas dan
logis

4. Uraian materi tersusun
secara sistematis

1

1

1

1

Angket

2 Tampilan 5. Ukuran huruf pada cover
luar dan isi LKS sudah
sesuai dan dapat terbaca
dengan baik dan jelas

6. Perpaduan warna teks
pada cover luar LKS
sudah serasi antara warna
yang satu dengan yang
lainnya dan dapat terbaca
dengan baik

7. Perpaduan warna teks
pada isi LKS sudah serasi
antara warna yang satu
dengan yang lainnya dan
dapat terbaca dengan baik

8. Kualitas gambar pada
cover luar dan isi LKS
dapat terlihat jelas oleh
pembaca

9. Kualitas gambar pada
cover luar dan isi LKS
dapat terlihat jelas oleh
pembaca

10. Gambar dan tabel yang
yang ditampilkan dalam
LKS dapat memperjelas
materi yang disampaikan.

1

1

1

1

1

1

Angket
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Lanjutan tabel 3.3 Kisi-kisi Angket Uji Kemenarikan

No Aspek yang
dievaluasi

Indikator Jumlah
Butir

Jenis
Instrumen

3 Kemenarika
n

11. tertarik untuk belajar IPA
sifat-sifat cahaya tema
pahlawanku menggunakan
LKS

12. keinginan terus
mengulang dan terus
berlatih untuk
mendapatkan hasil belajar
yang optimal
menggunakan LKS ini

13. Kemudahan penggunaan
LKS berdasarkan fasilitas
yang ada.

14. kemudahan memahami
materi menggunakan LKS
ini.

15. Membantu meningkatkan
minat mempelajari materi

16. Membantu mempelajari
materi seacara lebih
mudah

17. Membantu meningkatkan
pemahaman konsep yang
dipelajari

18. Membantu mempermudah
mencapai tujuan
pembelajaran

19. Evaluasi dalan LKS dapat
digunakan untuk
membantu nilai
penguasaan kompetensi

20. Membantu mempermudah
dalam melakukan
praktikum dengan adanya
LKS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Angket

Jumlah Total 20
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2. Kisi-kisi Uji Lapangan

Pada uji lapangan, uji coba meliputi uji efektivitas dan uji kemenarikan

LKS, menggunakan instrumen-instrumen yang disesuaikan dengan

kebutuhan uji coba.  Instrumen uji efektivitas adalah soal pre-test

maupun post-test berupa soal-soal materi sifat-sifat cahaya Tema

Pahlawanku, sedangkan untuk uji kemenarikan penulis menggunakan

angket.  Kisi-kisi instrumen uji coba dapat dilihat pada lampiran.

2. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

a. Validitas Instrumen

Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mampu

mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Validitas isi dari

instrumen telah diusahakan ketercapaiannya sejak saat penyusunan,

yaitu dengan memperhatikan materi dan tujuan pembelajaran yang

telah dirumuskan. Sedangkan untuk menilai validitas butir soal

(empiris) dilakukan melalui ujicoba.

Validitas isi dari tes dapat diketahui dari kesesuaian antara tujuan

pembelajaran dan ruang lingkup materi yang telah diberikan dengan

butir-butir tes yang menyusunnya. Tes tersebut dikatakan valid jika

tes tersebut tepat mengukur apa yang hendak diukur. Untuk

mengetahui validitas butir soal (empiris), dilakukan dengan

mengkorelasikan skor butir soal tersebut dengan skor total yang

diperoleh. Untuk menguji validitas digunakan rumus Korelasi
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Pearson Product Moment dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan :

N = Jumlah seluruh siswa

xi = Skor tiap butir

yi = Skor total

rxy = Koefisien Korelasi antar skor butir dan skor total

Sugiyono (2008: 255)

Setelah dihitung validitas (r hitung), kemudian bandingkan dengan

r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka soal dikatakan

valid dengan kriteria validitas sebagai berikut:

0,00 ≤ rxy ≤ 1,20 : Soal memiliki validitas sangat rendah

0,20 < rxy ≤ 0,40 : Soal memiliki validitas rendah

0,40 < rxy ≤ 0,60 : Soal memiliki validitas sedang

0,60 < rxy ≤ 0,80 : soal memiliki validitas tinggi

0,80 < rxy ≤ 1,00 : Soal memiliki validitas sangat tinggi

Arikunto (2003: 75)

Hasil uji validitas dapat dilihat pada lampiran.
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b. Reliabilitas Instrumen

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama secara garis besar

akan menghasilkan data yang sama. Perhitungan untu mencari harga

reliabilitas instrumen didasarkan pada pendapat Arikunto 2008:109)

yang menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat

digunakan rumus sebagai berikut:

dimana:

r11 = reliabilitas

= jumlah varians skor tiap item

= varians total

(Arikunto, 2008:109)

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana

alat pengukuran dapat dipercaya dan diandalkan. Reliabilitas

instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan

pengukuran. Menurut Sayuti dikutip oleh Sujianto (2009:97), suatu

kuesioner dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai koefisien alpha,

maka digunakan ukuran yang diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Nilai alpha cronbach’s 0,00-0,20 berarti tidak reliabel

b. Nilai alpha cronbach’s 0,21-0,40 berarti kurang reliabel

c. Nilai alpha cronbach’s 0,41-0,60 berarti cukup reliabel
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d. Nilai alpha cronbach’s 0,61-0,80 berarti reliabel

e. Nilai alpha cronbach’s 0,81-1,00 berarti sangat reliabel

Pada angket kemenarikan, diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,848.

Hal ini berarti angket kemenarikan reliabel yang artinya dapat

dipercaya atau diandalkan. Kemudian pada instrumen soal pretes dan

postes, untuk soal pilihan jamak diperoleh nilai sebesar 0,67 dan soal

essai diperoleh nilai sebesar 0,887. Hal ini berarti instrumen soal

pretes dan postes reliabel yang artinya dapat dipercaya atau

diandalkan. Selanjutnya pada angket uji terbatas diperoleh nilai

reliabilitas sebesar 0,849. Hal ini berarti angket uji coba terbatas

reliabel yang artinya dapat dipercaya atau diandalkan.

H. Model Rancangan Eksperimen untuk Menguji produk

Produk LKS yang telah dikembangkan diujicobakan menggunakan desain

eksperimen  pretest posttest one group design (Sugiyono 2009 : 75).  Desain

penelitian menggunakan satu kelas yang menjadi sampel penelitian.  Kelas

eksperimen diberi perlakuan berupa pembelajaran menggunakan LKS.

Desain  eksperimen ditunjukkan dengan bagan sebagai berikut:

Gambar 3.3. Desain eksperimen pretest posttest group design

Sugiyono (2009 : 75)

O1 X O2
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Keterangan:

O1 =  Kelas sebelum mengikuti pembelajaran dengan LKS.

X =  Treatment pemberian LKS IPA pada proses pembelajaran

O2 =  Kelas eksperimen setelah mengikuti pembelajaran dengan LKS

I. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data pada penelitian pengembangan ini adalah

1. Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif diperoleh dari nilai pretest dan posttest.  Nilai

pretest dan posttest kemudian diuji menggunakan One-Sample

Kolmogorov-Smirnov Test untuk mengetahui apakah data terdistribusi

normal.  Setelah terdistribusi normal, data nilai pretest dan posttest diuji

menggunakan Paired Samples T-Test untuk mengetahui ada tidaknya

perbedaan nilai pretest (sebelum menggunakan LKS) dengan nilai

posttest (setelah menggunakan LKS).  Efektivitas penggunaan LKS

dilihat dari besarnya rata-rata gain ternormalisasi. Tingkat efektivitas

berdasarkan rata-rata nilai gain ternormalisasi dapat dilihat pada Tabel

3.4. Besar rata-rata gain ternormalisasi dihitung dengan persamaan

berikut:

〈 〉 = 〈 〉 − 〈 〉−
Keterangan:〈 〉 = gain ternormalisasi〈 〉 = nilai posttest〈 〉 = nilai pretest

= nilai maksimum
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Tabel 3.4 Nilai Rata-rata Gain Ternormaalisasi dan Klasifikasinya

Rata-rata Gain
Ternormalisasi Klasifikasi

Tingkat
Efektivitas〈 〉 ≥ 0,70 Tinggi Efektif0,30 ≤ 〈 〉 < 0,70 Sedang Cukup Efektif〈 〉 < 0,30 Rendah Kurang Efektif

(Hake, 1998: 3)

Analisis efisiensi penggunaan LKS difokuskan pada aspek waktu

dengan membandingkan antara waktu yang diperlukan dengan waktu

yang digunakan dalam praktikum sehingga diperoleh rasio dari hasil

perbandingan tersebut. Adapun persamaan untuk menghitung efisiensi

adalah

=
Tingkat efisiensi berdasarkan rasio waktu yang diperlukan terhadap

waktu yang dipergunakan dapat dilihat pada Tabel 3.5

Tabel 3.5 Nilai Efisiensi Pembelajaran dan Klasifikasinya

Nilai Efisiensi Klasifikasi Tingkat Efisiensi
> 1 Tinggi Efisien
= 1 Sedang Cukup Efisien
< 1 Rendah Kurang Efisien

(Elice, 2012: 68)

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel

penelitian berawal dari kondisi yang sama atau homogen, yang

selanjutnya untuk menentukan statistik t yang akan digunakan dalam

pengujian hipotesis. Uji homogenitas dilakukan dengan menyelidiki
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apakah sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. Hipotesis

yang digunakan dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut:

data penelitian mempunyai variansi yang homogen

data penelitian mempunyai variansi yang tidak

homogeny.

Untuk menguji kesamaan dua varians dalam Sudjana (2006), digunakan

rumus sebagai berikut:

Menggunakan α = 5 % atau 0.05 dengan dk pembilang sama dengan

banyaknya data terbesar dikurangi satu dan dk penyebut sama dengan

banyaknya data yang terkecil dikurangi satu. Jika Fhitung < Ftabel maka Ho

diterima. Yang berarti kedua kelompok tersebut mempunyai varians

yang sama atau dikatakan homogen.

2. Analisi Data Kualitatif

Data kualitatif diperoleh dari sebaran angket untuk mengetahui

kemenarikan LKS sebagai panduan praktikum IPA materi sifat-sifat

cahaya.  Kualitas daya tarik dapat dilihat dari aspek kemenarikan dan

kemudahan penggunaan yang ditetapkan dengan indikator dengan

rentang persentase sangat menarik (90%-100%), menarik (70%-89%),

cukup menarik (50%-69%), atau kurang menarik (0%-49%). Adapun

persentase diperoleh dari persamaan

Persentase = skor yang diperolehskor total × 100%
(Elice, 2012: 69)
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V. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A Simpulan

Simpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah :

1. Kondisi dan potensi di sekolah mendukung untuk dilakukan

pengembangan Lembar Kerja Siswa Pelajaran IPA pada siswa SD kelas

IV.

2. Lembar Kerja Siswa Pelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya tema

Pahlawanku model inkuiri terbimbing kelas IV SD efektif digunakan,

dalam pembelajaran dengan rata-rata nilai gain 0,56.

3. Lembar Kerja Siswa Pelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya tema

Pahlawanku model inkuiri terbimbing kelas IV SD efisien digunakan

dalam pembelajaran, dengan nilai efisiensi 1,4.

4. Lembar Kerja Siswa Pelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya tema

Pahlawanku model inkuiri terbimbing kelas IV SD menarik bagi siswa

dengan persentase 81%.

B. Implikasi

Lembar Kerja Siswa adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus

dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk,

langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Keuntungan adanya



107

lembar kerja siswa adalah memudahkan guru dalam melaksanakan

pembelajaran, bagi siswa akan belajar secara mandiri dan belajar memahami

dan menjalankan suatu tugas tertulis. Lembar Kegiatan Siswa  dapat berguna

dalam   hal prestasi akademik. Misalnya, sebagai suplemen untuk buku teks,

lembar kerja dapat digunakan untuk menambah informasi untuk kelas

tertentu.

Lembar Kerja Siswa juga membantu siswa dalam mengaitkan teori atau

konsep materi sifat-sifat cahaya dengan percobaan langsung sehingga

pengetahuan siswa terhadap materi lebih mendalam dan tertanam lebih lama

yang berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Dengan adanya

Lembar Kerja Siswa sebagai panduan praktikum materi gerak lurus,

pembelajaran dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik.

Jenis penelitian pengembangan R&D (Research and Development) dinilai

oleh banyak orang sebagai penelitian yang sukar sehingga kurang diminati

oleh peneliti. Hal ini dikarena kurang memahami langkah-langkah penelitian

dan pengembangan, kondisi penelitian dan kompleksitas obyek penelitian.

Pola pikir seperti ini yang melandasi penulis untuk mengembangkan LKS

praktikum IPA yang sederhana tetapi bermanfaat bagi siswa sebagai

penunjang pembelajaran dari buku teks/cetak yang kurang dipahami oleh

siswa.
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Prinsip pengembangan yang penulis tuangkan dalam kegiatan ini meliputi

langkahlangkah : 1) pendahuluan, yang berisi analisis kebutuhan dan

identifikasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan, 2) perencanaan, 3)

pengembangan produk awal, 4) uji coba produk, 5) uji lapangan, dan 6)

penyempurnaan produk. Hasil akhir adalah Lembar Kerja Siswa IPA materi

sifat-sifat cahaya model inkuiri terbimbing.

C. Saran

Saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah

1. Lembar Kerja Siswa IPA sebagai panduan praktikum materi sifat-sifat

cahaya dapat dijadikan salah satu bahan ajar untuk menciptakan

pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik.

2. Panduan praktikum kimia berbasis inkuiri terbimbing, menjadikan guru

untuk mengarahkan dan membimbing siswa aktif dalam mengkonstruksi

pengetahuan dan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan

materi pelajaran melalui serangkaian kegiatan percobaan, pengumpulan

dan analisis data percobaan, perumusan masalah, penentuan hipotesis,

sampai pada penarikan kesimpulan yang disajikan dalam Lembar Kerja

Siswa.

3. Siswa sebelum melakukan praktikum harus memiliki pengetahuan awal

mengenai materi yang akan dipraktikumkan dan diberi kesempatan untuk

mengkomunikasikan hasil percobaannya agar terjadi transfer

pengetahuan antarsiswa maupun antara siswa dengan guru sehingga

materi yang telah dipelajari dapat lebih dimengerti dan diingat oleh

siswa.
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