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ABSTRAK 

 

Oleh:  

Dian Purnamawati 

 

Mata pelajaran fisika sampai saat ini masih merupakan salah satu mata pelajaran 

yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa. Hal ini menjadikan sebuah 

tantangan tersendiri, bagi guru fisika untuk membuat pelajaran fisika menjadi 

lebih menyenangkan dan mudah dipahami siswa. Untuk itu diperlukan model 

pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dan dapat menumbuhkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi.Inkuiri salah satu model pembelajaran yang 

mampu melatih siswa untuk menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

Proses pembelajaran yang melatih siswa berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa 

kendala, salah satunya adalah  pembelajaran masih terpusat kepada guru belum 

kepada siswa. Pembelajaran akan lebih efektif, jika didukung dengan bahan ajar 

yang berupa LKS. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan LKS dengan 

model inkuiri untuk menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat timggi siswa. 

Metode penelitian ini menggunakan  Research and Development.Tahap awal 

dalam pengembangan LKS adalah pengumpulan informasi, tahap kedua 

perencanaan,  kemudian tahap ketiga pengembangan produk awal, selanjutnya  

dilakukan uji validasi isi dan validasi konstruk melalui instrument angket dan 

diperoleh kategori baik serta layak dipergunakan. Setelah LKS dinayatakan layak 
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maka dilakukan uji coba lapangan. Untuk mengetahui efek produk yang 

dikembangkan dilakukan pembagian angket respon siswa. Hasil menunjukkan 

skor kemenarikan  3,13, skor keterbacaan 3,09 dan skor kemanfaatan   3,3. 

Artinya menunjukkan kategori baik. Hasil uji efektivitas diketahui dari nilai 

pretest dan postest yang mengalami peningkatan serta N-gain kelas eksperimen 

lebih besar dari kelas kontrol. Keefektifan LKS juga dilihat berdasarkan 

presentase ketuntasan belajar untuk kelas eksperimen diperoleh  95,83%  dan 

untuk kelas kontrol 66,67%.  Dengan demikian dapat disimpulkan produk yang 

dikembangkan yaitu LKS dengan model inkuiri efektif menumbuhkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa SMK .  

 

Kata Kunci : LKS, Model Inkuiri, Keterampilan berpikir Tingkat Tinggi. 
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THE DEVELOPMENT OF TEMPERATURE AND HEAT MATERIAL 

STUDENT WORKING SHEET WITH INQUIRY MODEL  

TO GROW HIGH LEVEL THINKING SKILL OF  

VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS 

  

ABSTRACT 

 

By: 

Dian Purnamawati 

 

Physics so far is considered to be a difficult subject by most students. It is a 

special challenge for physics teachers to make this subject into more exciting and 

easy to understand subject for students. Therefore, a learning model that enable 

students to be active and to grow their high level thinking skills is required. A 

learning process that train students to have high thinking skills presents some 

problems, and one of them is teacher oriented learning, not student oriented 

learning. Learning will be more effective when it is supported by teaching 

materials in form of student’s working sheet (SWS). The objective of this research 

was to develop student’s working sheet with inquiry model to grow high level 

thinking skill. This was a research and development research method. The initial 

stage of the SWS development was collecting information, the second stage was 

planning, the third stage was initial product development, and then followed with 

content and construct validation tests through questionnaires and the result was 

that it belonged to good category and proper to use. After the SWS was stated to 

be proper, the field test was conducted to find out the effect of developed product 

by distributing students’ response questionnaires. The results showed score of 
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attractiveness of 3.13; readability score of 3.09, and usefulness score of 3.3. It 

indicated good categories. The effectiveness test result was determined from 

pretest and posttest scores which improved and from N-gain of experiment 

classroom which was higher that control classroom. SWS effectiveness was also 

considered from learning accomplishment percentage for experiment classroom 

(95.83%) compared to control classroom (66.67%). The conclusion was that the 

developed SWS product with inquiry model was effective to grow vocational 

school student’s high level thinking skill.       

 

 

Keywords : SWS, inquiry model, high level thinking skill 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurikulum merupakan dasar dari proses pendidikan. Kurikulum diharapkan

dapat mengantarkan kesuksesan dalam dunia pendidikan. Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan perbaikan-perbaikan dalam

kurikulum agar proses pembelajaran lebih tepat sasaran antara lain dengan

menerapkan kebijakan pendidikan dari Kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif

(CBSA), Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK),

KurikulumTingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Pendekatan saintifik juga diyakini sebagai langkah yang tepat dalam

perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan

siswa. Pendekatan saintifik lebih mengedepankan pada penalaran induktif

yaitu memandang fenomena atau bukti-bukti secara spesifik kemudian

menarik kesimpulan secara keseluruhan. Fenomena atau bukti-bukti yang

diamati harus dapat diobservasi, bersifat empiris, dan terukur dengan

prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. Pelaksanaan pembelajaran melalui

pendekatan saintifik memiliki langkah-langkah yaitu: mengamati, menanya,

menalar, mencoba dan mengomunikasikan.
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Mata pelajaran fisika adalah satu pembelajaran yang menggunakan

pendekatan saintifik. Mata pelajaran fisika menjelaskan fenomena alam atau

gejala alam serta seluruh interaksi yang ada didalamnya. Peranan

pembelajaran fisika diharapkan dapat melatih siswa dalam menguasai

pengetahuan, konsep dan prinsip fisika, memiliki kemampuan ilmiah, serta

membangun keterampilan proses dan berpikir tingkat tinggi siswa.

Salah satu materi dalam pembelajaran fisika adalah suhu dan kalor. Materi

ini banyak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang dialami siswa.

Oleh karena itu perlu dibuat bahan ajar yang menarik dan sistematis

sehingga siswa merasa tertarik dan senang mempelajari fisika. Pembelajaran

dengan model inkuiri telah diterapkan dalam proses pembelajaran akan

tetapi tahapan-tahapan pada model ini belum sempurna dilakukan, apabila

tahapan-tahapan pada model inkuiri tersebut telah diterapkan dengan

sempurna maka akan memunculkan keterampilan berpikir tingkat tinggi

pada siswa.

Berdasarkan hasil angket kebutuhan siswa dan guru di SMK YPIB

Kotabumi Ketersediaan Lembar Kerja Siswa (LKS) pada proses

pembelajaran selama ini menggunakan LKS yang disediakan oleh sekolah

yaitu berupa buku teks dan belum memunculkan keterampilan berpikir

tingkat tinggi pada siswa. Oleh karena itu LKS dengan model inkuiri

berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi suhu dan

kalor perlu disediakan sebagai inovasi dalam pembelajaran fisika.
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Hasil penelitian tersebut juga menyebutkan sebanyak 100% siswa dan guru

menyatakan mereka bersedia menggunakannya dan mereka membutuhkan

LKS pembelajaran fisika dengan model inkuiri berbasis keterampilan

berpikir tingkat tinggi  sesuai dengan SK, KI dan KD yang terdapat pada

KTSP dengan struktur yang berujuk pada Depdiknas, sebagai inovasi

pembelajaran fisika agar pembelajaran lebih efisien dan efektif.

Melalui studi pendahuluan tersebut maka desain LKS pembelajaran fisika

dengan model inkuiri berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa

yang terdiri dari: judul, petunjuk penggunaan, tujuan pembelajaran terdiri

dari: (menanya, merumuskan masalah, berhipotesis, merancang,

mengumpulkan data, mengomunikasikan. (Purnamawati & Ertikanto, 2015).

Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai fasilitator, sehingga

diharapkan guru dapat semaksimal mungkin memfasilitasi semua kebutuhan

yang diperlukan para siswa dalam kegiatannya. Selain itu memberikan

inovasi untuk mengembangkan media pembelajaran. Media pembelajaran

digunakan sebagai pendamping dalam proses pembelajaran untuk mengatasi

permasalahan yang mucul karena keterbatasan waktu, tempat, fasilitas dan

karakteristik siswanya. Salah satu media pembelajaran yang dipergunakan

adalah LKS.

LKS adalah salah satu peran media pembelajaran sebagai bahan ajar yang

digunakan dalam pembelajaran fisika. Menurut Depdiknas (2008) Lembar

kegiatan siswa (student worksheet) adalah lembaran-lembaran berisi tugas

yang harus dikerjakan oleh peserta didik.  Lembar kegiatan biasanya berupa
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petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas.  Suatu tugas

yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus jelas KD yang akan

dicapainya.

Penulisan LKS terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu: Analisis

Kurikulum (1) Analisis kurikulum dimaksudkan untuk menentukan materi-

materi mana yang memerlukan bahan ajar LKS. Menyusun peta kebutuhan

LKS. Peta kebutuhan LKS sangat diperlukan guna mengetahui jumlah LKS

yang harus ditulis dan sekuensi atau urutan LKS-nya juga dapat dilihat.

Sekuens LKS ini sangat diperlukan dalam menentukan prioritas penulisan.

Diawali dengan analisis kurikulum dan analisis sumber belajar (2)

Menentukan judul-judul LKS. Judul LKS ditentukan atas dasar KD-KD,

materi-materi pokok atau pengalaman belajar yang terdapat dalam

kurikulum.

Penulisan LKS dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Perumusan KD yang harus dikuasai dan menyusun materi. Materi LKS

sangat tergantung pada KD yang akan dicapai, Struktur LKS secara umum

adalah sebagai berikut: Judul, Petunjuk belajar (Petunjuk siswa),

Kompetensi yang akan dicapai, Informasi pendukung, Tugas-tugas dan

langkah-langkah kerja, Penilaian (Depdiknas, 2008)

Penggunaan LKS didalam kegiatan belajar mengajar tidak hanya

memandang aktivitas guru, melainkan juga melibatkan siswa aktif dalam

belajar. Selain itu kegiatan pembelajaran dengan menggunakan LKS akan

menjadi lebih menarik.  Siswa akan lebih banyak mendapatkan kesempatan
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belajar secara mandiri. Siswa juga akan mendapatkan kemudahan dalam

mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya (Depdiknas, 2008).

LKS yang dikembangkan adalah LKS dengan model inkuiri. Inkuiri adalah

menanyakan, meminta keterangan atau penyelidikan (Isa, 2010). Menurut

Kristianingsih dkk., (2010) model inkuiri merupakan model pembelajaran

yang melatih siswa untuk belajar menemukan masalah, mengumpulkan,

mengorganisasi, dan memecahkan masalah. Pembelajaran dengan

menggunakan model  inkuiri merupakan pembelajaran yang mempunyai

tahapan yaitu menanya, mencari atau mencoba, menulis atau

mengumpulkan data, diskusi dan mengkomunikasikan (Konstelnikova &

Ozvoldova, 2013).

Proses pembelajarannya siswa diminta untuk menghubungkan

pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari dengan pertanyaan yang

dihadapkan untuk merumuskan hipotesis, merancang kegiatan,

mengumpulkan data kemudian menarik kesimpulan.  Hal ini didukung oleh

pernyataan Nuangchalerm, (2014) proses kegiatan dalam pembelajaran

inkuiri memiliki tahapan;  (1) bertanya (questioning), (2) mendefinisikan

(defining terms), (3) bertindak (acting), (4) berdiskusi (discussing), (5)

meringkas (summarizing).Sedangkan menurut Konstelnikova & Ozvoldova,

(2013) tahapan inkuiri yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah

dengan mencocokan fenomena yang terjadi melalui menemukan masalah,

bertanya, menyelidiki, mengumpulkan data, mendiskusikan dan

merefleksikana atau mengkomunikasikan. Berdasarkan pernyataan dari
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berbagai pendapat maka dapat disimpulkan bahwa tahapan model inkuiri

dalam pembelajaran yaitu menemukan masalah, bertanya, menyelidiki,

mengumpulkan data, mendiskusikan dan merefleksikan atau

mengomunikasikan.

Tahapan pembelajaran dengan model inkuiri merupakan tahapan yang

membantu siswa memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi dimana

siswa akan menggunakan logika, berpikir kreatif dan  membangun

pengetahuan siswa yang  akhirnya memotivasi siswa dalam proses

pembelajaran. Menurut Lailly &Wisudawati, (2015) HOTS (Higher Order

Thinking Skill) meliputi aspek kemampuan berpikir kritis, kemampuan

berpikir kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Berpikir kritis yaitu

kemampuan untuk menganalisis, menciptakan dan menggunakan kriteria

secara objektif,serta mengevaluasi data. Berpikir kreatif yaitu kemampuan

untuk menggunakan struktur berpikir yang rumit sehingga memunculkan

ide yang baru dan orisinil.

Keterampilan siswa dalam  memecahkan masalah mulai dari pertanyaan,

kemudian mendesain, mengumpulkan data, mengambil kesimpulan, dan

mengkomunikasikan merupakan cara untuk mendorong siswa dalam

berpikir aktif, (Tawil& Liliasari, 2013). Indikator keterampilan berpikir

tingkat tinggi yaitu: menganalisa, sintesis, dan evaluasi (Hopson dkk.,2001)

Kemampuan berpikir tingkat tinggi didefinisikan sebagai penggunaan

pikiran secara luas untuk  menemukan tantangan baru dan menghendaki

seseorang untuk menerapkan informasi baru atau pengetahuan sebelumnya
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dan memanipulasi informasi untuk menjangkau kemungkinan jawaban

dalam situasi baru (Rofiah dkk., 2013). Terdapat beberapa aspek

keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dimiliki oleh seseorang yaitu

kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, serta memecahkan masalah

(Rofiah dkk., 2013).

Keterampilan berpikir dibagi menjadi dua yaitu keterampilan berpikir

tingkat rendah dan berpikir tingkat tinggi. Pada taksnonomi bloom (Zohar &

Dori, 2003) menyatakan menghafal dan mengingat informasi

diklasifikasikan sebagai berpikir tingkat rendah sedangkan menganalisis,

mensintesis, dan mengevaluasi diklasifikasikan sebagai bepikir tingkat yang

lebih tinggi.

Berdasarkan uraian diatas telah dilakukan penelitian dengan judul

“Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan Model Inkuiri Materi

Suhu dan Kalor untuk Menumbuhkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi

Siswa SMK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam

penelitian pengembangan ini adalah:

1. Bagaimana kelayakan produk LKS materi suhu dan kalor dengan model

inkuiri untuk menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa?

2. Bagaimana kemenarikan, keterbacaan, dan kemanfaatan LKSmateri suhu

dan kalor dengan model inkuiri untuk menumbuhkan keterampilan

berpikir tingkat tinggi siswa?
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3. Bagaimana keefektifan LKS materi suhu dan kalor dengan model inkuiri

untuk menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan pengembangan ini adalah:

1. Mengetahui kelayakan produk LKS dengan model inkuiri materi suhu dan

kalor dengan model inkuiri untuk menumbuhkan ketermpilan berpikir

tingkat tinggi siswa

2. Mendeskripsikan kemenarikan, keterbacaan, dan kemanfaatan LKS

dengan model inkuiri materi suhu dan kalor dengan model inkuiri untuk

menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa.

3. Mendeskripsikan keefektifan LKS dengan model inkuiri materi suhu dan

kalor dengan model inkuiri untuk menumbuhkan keterampilanberpikir

tingkat tinggi siswa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian pengembangan ini adalah:

1. Produk yang dihasilkan berupa LKS yang dapat membantu guru dan

siswa  dalam mengembangkan pengetahuan dan pengalaman belajar

secara langsung dan mandiri, dan dapat digunakan untuk mencapai

penguasaan kompetensi.

2. Produk berupa LKS yang dihasilkan dapat meningkatkan keefektifan

dalam pembelajaran fisika, pada materi suhu dan kalor.

3. Sebagai inovasi guru dan siswa dalam pembelajaran pada materi suhu

dan kalor
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuaan

konseptual dalam pembelajaran melalui latihan berupa wujud fisik

tertentu. Pengembangan yang dimaksudkan adalah pengembangan LKS

dengan model inkuiri materi suhu dan kalor untuk menumbuhkan

keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa.

2. LKS yang  dikembangkan dengan menggunakan model inkuiri

terbimbing dalam pembelajarannya.

3. Keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa yang merupakan suatu proses

untuk memperoleh informasi dengan melakukan observasi dan atau

eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap

pertanyaan atau rumusan masalah dengan cara menganalisis, sintesis dan

evaluasi. Untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa

maka dilakukan tes berupa tes tertulis bentuk uraian yaitu: menganalisis,

mengevaluasi, dan  mencipta.

4. Materi pokok pada penelitian adalah materi Suhu dan Kalor SMK kelas

X semester genap.

5. Uji produk penelitian ini dilakukan oleh ahli desain, ahli isi/materi

pembelajaran, uji coba produk, dan uji pemakaian di lapangan.

6. Uji coba produk di lapangan dilakukan pada salah satu kelas di SMK

YPIB Kotabumi.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajan Sains

Belajar merupakan interakasi dengan lingkungan. Interkasi dengan

lingkungan ini akan membangun keterampilan, pengetahuan dan hasil dari

yang dialami. Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk

memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki prilaku,

sikap, dan mengokohkan kepribadian (Suyono & Hariyanto, 2013: 9). Belajar

merupakan aktivitas yang dialami karena terjadinya interaksi dengan

lingkunganya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Suardi (2015: 10) yang

menyatakan bahwa belajar adalah:

Suatu atau serangkaian akivitas yang dialami seseorang melalui
interaksinya dengan lingkungan. Dengan terjadinya interaksi dengan
lingkungan, akan menyebabkan munculnya proses penghayatan dalam
diri individu tersebut, akan memungkinkan terjadinya perubahan pada
yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa belajar

merupakan proses perubahan  dalam diri seseorang berupa pengetahuan,

keterampilan, dan sikap dari hasil pengalaman yang dialami karena interaksi

dengan lingkungan. Dalam kegiatan pembelajaran seorang pengajar akan

menyajikan pengalaman dan tantangan kepada peserta didik sehingga dapat
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mengembangkan logikanya sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Proses

belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan

menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk

di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-

pengalaman sebelumnya.

Pembelajaran menurut  Chodijah dkk., (2012) adalah kegiatan guru secara

terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat peserta didik belajar

secara aktif yang menekankan kepada penyediaan sumber belajar. Belajar

sangat berkaitan dengan pembelajaran dimana pembelajaran merupakan

kegiatan guru untuk membuat peserta didik belajar dengan pengalamannya

untuk menciptakan perubahan. Menurut Seifert (Chodijah dkk.,2012)

menjelaskan, “Pembelajaran adalah usaha sistematis yang memungkinkan

terciptanya pendidikan demi meraih internalisasi ilmu pengetahuan sebagai

proses pengalaman khusus yang bertujuan menciptakan perubahan secara

terus menerus (dinamika) dalam perilaku dan pemikiran manusia”.

Berdasarkan uraian pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa poses

pembelajaran akan mengarahkan peserta didik dapat berinteraksi dengan

lingkungan sehingga dengan pengalaman baru yang didapatkan mampu

mengatasi tantangan dan rintangan dalam kehidupan.

Pembelajaran sains menurut Depdiknas (1996: 3) sebagai berikut:

Model pembelajaran sains merupakan suatu pendekatan pembelajaran
yang memungkinkan perserta didik baik secara induvidual maupun
kelompok akif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip
secara holistik dan otentik.
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Melalui pembelajaran IPA atau sains, peserta didik dapat memperoleh

Pembelajaran IPA atau sains, peserta didik dapat memperoleh pengalaman

langsung, sehingga dapat, menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan,

dan menerapkan konsep yang telah diperajarinya. Sains merupakan

pengetahuan ilmiah melalui metode ilmiah, dengan ciri: objektif, metodik,

sistematis, dan universal. Menurut Carin, Sund dan Puskur (Trianto, 2007: 100)

Mendefinisikan IPA (Sains) adalah Pengetahuan yang sistematis dan tersusun

secara teratur, berlaku umum (universal), dan berupa kumpulan data observasi

dan eksperimen.

Pada pengertian IPA (Sains), maka dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA

(Sains) meliputi 4 unsur-unsur, Puskur (Trianto 2007: 101)

Pertama, sikap ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk
hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru
yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar;Kedua, proses
prosedur pemecahan masalah melalui mtode ilmiah.meliputi
penyesunan hipotesis, perancangan eksperimen atau percobaan,
evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan; Ketiga, produk:
berupa fakta, prinsip teori, dan hukum; dan keempat, aplikasi:
penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-
hari.

Proses pembelajaran IPA keempat unsur itu diharapkan dapat muncul,

sehingga peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran secara utuh,

memahami fenomena alam melalui kegiatan pemecahan masalah, merode

ilmiah, dan meniru cara ilmuwan bekerja dalam menemukan fakta baru.

Standar Pembelajaran sains merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran

karena untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam menerima
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pembelajaran sains, ada empat standar pembelajaran sains dalam pembelajaran

sekolah terpadu  menurut Khoiru, dkk ( 2011: 152) sebagai berikut:

Pertama; merencanakan program sains berbasis Inkuiri, kedua; Sains
sebagai Inkuiri pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, ketiga;
Pengembangan Kemampuan – kemampuan dan Pemahaman Siswa,
keempat; Panduan Untuk mencapai Standar Sains sebagai Inkuiri.

Merencanakan Program Sains Berbasis Inkuiri menurut Khoiru, dkk (2011:

152) sebagai berikut:

a) Mengembangkan suatu kerangka kerja tujuan jangka panjang dan
jangka pendek (b) memilih isi sains dan mengadaptasi serta
merancang program sains sekolah untuk memenuhi, pengetahuan,
pemahaman, kemampuan, dan pengalaman siswa.(c) memilih strategi
pembelajaran dan asesmen yang nenunjang pengembangan
pemahaman siswa dan memilihara suatu masyarakat pebelajar sains.

Langkah-langkah di atas adalah cara untuk merencanakan pembelajaran

sains di sekolah agar pembelajaran sains dapat terlaksana.

B. Pembelajaran Fisika

Mata pelajaran Fisika adalah salah satu mata pelajaran dalam rumpun sains.

Hakikat sains adalah ilmu pengetahuan yang objek pengamatannya adalah

alam dengan segala isinya termasuk bumi, tumbuhan, hewan serta manusia

(Fahruddin dkk., 2010). Sains adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan

menggunakan metode-metode berdasarkan observasi sains berkaitan dengan

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga sains bukan hanya

penguasaan kumpulan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan proses penemuan (Depdiknas, 2003). Hal

ini didukung oleh Wahyuni (2012) menyatakan bahwa dalam pembelajaran
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fisika diperlukan dukungan yang sangat kuat karena fisika dihadapkan pada

hukum-hukum alam yang mendasar dan secara langsung menyelidiki dunia

sebagai tempat kehidupan. Sehingga membutuhkan guru yang dapat

mengajarkan fisika dengan baik dalam proses pembelajaran. Artinya guru

dapat menyeleksi materi pembelajaran dengan model – model yang sesuai

dengan materi yang akan diajarkan (Wahyuni, 2012).

Berdasarkan uraian pendapat di atas mata pelajaran Fisika adalah salah satu

mata pelajaran dalam rumpun sains, hakikat sains adalah ilmu pengetahuan

yang objek pengamatannya adalah alam dengan segala isinya termasuk bumi,

tumbuhan, hewan serta manusia. Pengetahuannya diperoleh dengan

menggunakan metode-metode berdasarkan observasi dengan menggunakan

model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yang

saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran.

C. Bahan Ajar

Kegiatan belajar mengajar harus memiliki suasana belajar yang

menyenangkan. Peran seorang guru sangat penting dalam kegiatan belajar dan

mengajar. Peran dan fungsi guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran selain

itu guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang membuat siswa

nyaman tinggal di kelas, menyenangkan, kondusif bagi terciptanya kreativitas

dan inovasi juga demokratis sehingga efektif dalam mencapai tujuan

pembelajaran. Selanjutnya seorang guru juga harus mampu menfasilitasi,

mendukung, dan mengakomodasikan agar siswa mampu mengembangkan dan
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meningkatkan keterampilan sesuai dengan pokok bahasan mata pelajaran, salah

satunya adalah dengan membuat bahan ajar yang menyenangkan dan menarik

perhatian siswa. Bahan ajar menurut Depdiknas (2008: 6) yaitu : Segala bentuk

bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan

kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud berupa bahan tertulis

maupun bahan tidak tertulis.

Pengembangan bahan ajar harus dikembangakan sesuai dengan kaidah-kaidah

pengembangan. MenurutWidodo dkk., (2008: 42) bahan ajar  yang

dikembangkan sesuai dengan kaidah-kaidah pengembangan sebagai berikut:

a. Bahan ajar harus disesuaikan dengan peserta didik yang sedang
mengikuti proses pembelajaran;

b. Bahan ajar diharapkan mampu mengubah tingkah laku peserta
didik;

c. Bahan ajar dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan dan
karakteristik diri;

d. Program belajar-mengajar yang akan dilangsungkan;
e. Bahan ajar telah mencakup tujuan kegiatan pembelajaran yang

spesifik;
f. Guna mendukung ketercapaiant ujuan, bahan ajar harus memuat

materi pembelajaran secara rinci, baik untuk kegiatan dan latihan;
g. Terdapat evaluasi sebagai umpan balik dan alat untuk mengukur

tingkat keberhasilan peserta didik.

Berdasarkan uraian pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa

pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS )sebagai bahan ajar dapat

digunakan untuk membantu guru dan peserta didik memahami materi

pembelajaran dengan inovasi yang sesuai, LKS dibuat berdasarkan

karakteristik peserta didiknya, kondisi lingkungan sekolah dan waktu,

sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai.
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D. Lembar Kerja Siswa

LKS merupakan lembaran-lembaran yang berupa panduan untuk latihan

dalam proses pembelajaran. LKS digunakan sebagai perangkat pembelajaran

yang menjadi pendukung buku dalam pencapaian kompetensi dasar siswa.

Pengertian LKS menurut Trianto (2007: 73) yaitu:

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

Selanjutnya, pengertian LKS menurut Purwoko (2013) adalah:

LKS adalah lembaran-lembaran yang berisi materi ajar yang memiliki
tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan menguasai
materi. Selain itu LKS sebagai penunjang untuk meningkatkan
aktifitas siswa dalam proses belajar dapat mengoptimalkan hasil
belajar. Peran LKS dalam proses pembelajaran adalah sebagai alat
untuk memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada siswa.
Penggunaan LKS memungkinkan guru mengajar lebih optimal,
memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan,
memberi penguatan, serta melatih siswa memecahkan masalah.

Tujuan LKS seperti yang dikatakan Hidayat (2013) adalah:

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

2. Mengecek tingkat pemahaman peserta didik terhadap meteri yang
telah disajikan

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

Sedangkan manfaat yang diperoleh dengan penggunaan LKS dalam proses

pembelajaran adalah:

1. Mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran,
2. Membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep,
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3. Melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan
keterampilan proses,

4. Sebagai pedoman guru dan peserta didik dalam melaksanakan
proses pembelajaran,

5. Membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang
dipelajari melalui kegiatan belajar,

6. Membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang
konsep yang dipelajari melalui kegiatan balajar secara sistematis.

Berdasarkan uraian di atas LKS adalah lembaran yang berisi materi dan

latihan yang digunakan untuk melakukan kegiatan dalam pemecahan

masalah, memberikan pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan siswa.

LKS juga dapat digunakan guru dan siswa sebagai pedoman dalam

melaksanakan pembelajaran. Penggunaan LKS juga dapat memungkinkan

guru untuk mengajar secara maksimal. Tujuan adanya LKS adalah untuk

memberikan pengetahuan dan mencari tahu tingkat pemahaman peserta didik

terhadap materi yang telah disajikan. Manfaat LKS dalam pembelajaran

adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan yang

dimiliki, membantu memahami konsep materi yang dipelajari, dan dapat

mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Adapun format LKS yang dikembangkan menurut Suyanto dan Sartinem

(2009: 12) yaitu:

1. Judul: Berupa judul suatu topik pembelajaran.
2. Tujuan Pembelajaran: Berupa tujuan pembelajaran khusus (TPK),

yang pengembangannya melalui Analisis Materi Pembelajaran
(AMP).

3. Wacana-wacana materi prasyarat berupa pendahuluan, sebagai
pengetahuan dan keterampilan yang merupakan bekal awal ajar.
Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat berupa kemampuan
konseptual fisika ataupun keterampilan-keterampilan dasar
laboratoris.
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4. Wacana Utama: suatu wacana yang sesuai dengan topik
pembelajaran. Wacana ini dapat berupa ceramah, tuntunan
menggunakan bahan kepustakaan atau tugas-tugas laboratoris.
Wacana utama ini menyajikan contoh soal dan atau contoh
pemecahan masalah menggunakan konsep-konsep yang telah
dipelajari untuk memecahkan masalah dengan prosedur ilmiah,
soal-soal latihan menyelasaikan soal, atau latihan menyelesaikan
tugas memecahkan masalah secara laboratoris.

5. Kegiatan pra laboratorium: berupa penyajian masalah yang harus
disampaikan guru untuk dipecahkan oleh siswa dengan prosedur
ilmiah, berisi pula tuntunan merumuskan hipotesis, tuntunan
merencanakan suatu kegiatan kerja untuk menguji rumusan
hiopotesis yang telah dirumuskan. Setiap kegiatan pra laboratorium
melibatkan siswa secara aktif, yang meminta perannya sebagai
tempat konsultasi dan memberikan keputusan bahwa prosedur kerja
yang direncanakan siswa sungguh dapat dikerjakan.

6. Kegiatan Laboratorium: berupa instruksi untuk melakukan kegiatan
kerja yang telah direncanakan dan telah diperiksa guru, bimbingan
pengumpulan data, bimbingan analisis data, dan bimbingan
penarikan kesimpulan. Semua bimbingan berupa pertanyaan-
pertanyaan yang jawabannya merupakan tuntunan melakukan
setiap langkah prosedur ilmiah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa format pengembangan

LKS terdiri dari enam kompenen. Format LKS tersebut terdiri dari judul,

tujuan pembelajaran, wacana-wacana materi prasyarat pendahuluan, wacana

utama, kegiatan pralaboratorium, dan kegiatan laboratorium.

E. Pembelajaran Inkuiri

Pemilihan model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar sangat

penting dilakukan. Model pembelajaran yang digunakan sesuai dengan

karakteristik siswa sangat membantu dalam proses kegiatan agar tujuan

pembelajaran dapat tercapai. Pembelajaran dengan menggunakan model

inkuiri sangat mendukung dalam kegiatan belajar mengajar pada kurikulum

2013. Pembelajaran dengan model inkuiri melibatkan siswa lebih aktif
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dalam melakukan proses pembelajaran. Menurut Wenning (2011) secara

umum terdapat lima levels model inquiry mulai dari yang bertaraf rendah

sampai yang membutuhkan kemampuan intelektual yang tinggi, yaitu: (1)

Discovery Learning, (2) Interactive Demonstration, (3) Inquiry Lessons, (4)

Inquiry Labs, (5) Hypothetical Inquiry.  Lima levels Model Inquiry dapat

dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Lima Levels Model Inquiry

Discovery
Learning

Pada level ini guru memberikan banyak bimbingan pada siswa
ketika melakukan observasi khusus serta membuat kesimpulan
melalui petunjuk-petunjuk seperlunya. Petunjuk-petunjuk itu
umumnya merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat
membimbing siswa.Inquiry jenis ini digunakan terutama pada
siswa-siswa yang belum berpengalaman belajar dengan model
inquiry.

Interactive
Demonstration

Aktivitas demonstrasi dapat berfungsi sebagai pembangkit
masalah untuk mendorong siswa membangun rasa ingin
tahunya yang besar dan memotivasi mereka untuk membuat
dugaan awal (hipotesis). Adanya suatu masalah yang relevan
merupakan salah satu langkah proses sains.

Inquiry Lessons Pada level ini guru membimbing siswa dalam berpikir dan
memfokuskan pertanyaan

Inquiry Labs Aktivitas ini membantu siswa belajar dan memahami proses dan
keterampilan berpikir layaknya ilmuan dan memahami
karakteristik penelitian ilmiah. Siswa melakukan kontrol sendiri
dalam proses pembelajaran melalui menjawab pertanyaan-
pertanyaan  yang dikemas dalam lembarkerja siswa (LKS).
Indikator-indikator yang menjadi materi pertanyaan dalam LKS
adalah: (a) mendorong keterlibatan mental, (b) penggunaan
keterampilan berpikir tingkat tinggi, (c) mendorong pemusatan
perhatian siswa untuk mengumpulkan dan menginterpretasi
data, (d) menuntun siswa menemukan konsep, prinsip, dan
hukum-hukum baru melalui kreasi dan kontrol sendiri dalam
eksperimen, (e) mendorong siswa menerapkan prosedur ilmiah,
(f) mendorong siswa berlatih membangun keterampilan proses
ilmiah. Level ini terbagi menjadi tiga masing-masing sesuai
dengan tingkatan bimbingan guru yang semakin berkurang,
yaitu: Guided inquiry labs, Bounded inquiry labs, dan Free
inquiry labs.

Hypothetical
Inquiry

Pada level ini, siswa mengidentifikasi sendiri permasalahan
yang menjadi fokus penelitian, membangun hipotesis, membuat
prediksi dan merancang eksperimen atau observasi secara
mandiri, kemudianmenarik kesimpulan menggunakan dasar
pemikiran dan dasar empiris. Level inquiry ini berbasis proyek
yang menyangkut konsep-konsep sains kontekstual.
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Selanjutnya  meneurut Bell, et al., (2005) ada 4 Type Inkuiri yaitu : Open,

Guided, Coupled and Structured Inquiry dapat dilihat pada tabel  2.2

Tabel 2.2 Empat Type Inkuiri

Type Inquiry Kegiatan

Open or “Full” Inquiry  Membangun pengalaman
sebelumnya dan menanyakan tentang
konsep menyeluruh

 Menampilkan alat, bahan
 Diawali dengan pertanyaan siswa
 Melanjutkan dengan siswa yang

merancang dan melakukan
penyelidikan atau eksperimen

 Melengkapi siklus belajar dengan
mengkomunikasikan hasilnya

Klarifikasi: Para siswa memiliki
pengalaman sebelumnya dengan
seperangkat alat dan bahan. Itu
Guru kemudian menampilkan alat dan
materi ini dan menanyakan kepada
siswa pertanyaan apa yang bisa
mereka buat
Menggunakan bahan yang disediakan
Siswa merumuskan pertanyaan yang
dapat diuji, menyusun rencana
menggunakan materi,
Melakukan investigasi mereka, dan
mencatat dan menganalisa data
mereka. Siswa menggunakan data
untuk membuat a
Generalisasi atau kesimpulan atau
pertanyaan lebih lanjut dan bagikan
proses dan hasil dengan rekan
sejawat.

Guided Inquiry  Guru memilih pertanyaan
 Seluruh siswa atau kelompok siswa

bekerja membantu pengembangan
laboratorium.

 Prosedur dan mempelajari
keterampilan khusus yang
dibutuhkan untuk pertanyaan terbuka
di masa depan.

 Menggunakan data yang
dikumpulkan atau diberikan, siswa
menghasilkan penjelasan.

 Temuan dan klaim dikomunikasikan
Klarifikasi: Bila konsep yang lebih
kompleks tidak dapat diselidiki secara
langsung di kelas,
Guru dapat memberikan data ilmiah
yang berlaku dari berbagai sumber
untuk digunakan dalam penyelidikan
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terpandu.
Coupled Inquiry  Guru memilih pertanyaan pertama

untuk diselidiki - yang secara khusus
menargetkan standar atau tolok ukur

 Setelah pertanyaan terpandu, siswa
melakukan penyelidikan terbuka atau
penuh. (Klarifikasi: Dengan
menggunakan pendekatan ini akan
memastikan bahwa pertanyaan siswa
akan sangat sesuai dengan

Standar atau tolok ukur. Guru
menciptakan antusiasme untuk
penyelidikan dan memprakarsai yang
dipandu
penyelidikan. Siswa kemudian
melakukan penyelidikan terbuka.
Kelompok siswa berbagi temuan
mereka mengenai mereka
Pertanyaan terbuka Siswa
menganalisa literatur profesional
(elektronik, majalah, teks ...) untuk
dukungan
Temuan penyelidikan mereka Guru
mengajukan masalah yang
dipecahkan siswa dengan menerapkan
kemampuan siswa mereka
Pemahaman standar atau tolok ukur.
Ini berfungsi sebagai penilaian.

Structured Inquiry  Siswa mengikuti arahan guru untuk
menghasilkan titik akhir atau produk
tertentu

 Guru meminta kelas untuk
mendiskusikan hasilnya saat
penyelidikan selesai

Klarifikasi: Penyiapan laboratorium,
pertimbangan waktu, pengembangan
konsep, tempat dalam siklus belajar,
Kecakapan siswa adalah beberapa
variabel yang dapat membantu guru
menentukan penggunaan yang tepat
Strategi penyelidikan ini. Ingatlah
bahwa pendekatan ini sesuai dengan
pertanyaan yang ditentukan,
Protokol, dan hasil. "Pemikiran siswa
lebih banyak terjadi saat guru
mengizinkan siswa untuk
melakukannya
Membuat pilihan dan keputusan
dalam investigasi kelas (Clough and
Clark, The Science Teacher 61:
34-37). "
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Model inkuiri menurut Mudjiono dan Dimyati (2010: 173) yaitu:

Merupakan pengajaran yang mengharuskan siswa mengolah pesan
sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai.
Dalam model inkuiri siswa dirancang untuk terlibat dalam melakukan
inkuiri. Model pengajaran inkuiri merupakan pengajaran yang terpusat
pada siswa. Tujuan utama model inkuiri adalah mengembangkan
keterampilan intelektual, berpikir kritis, dan mampu memecahkan
masalah secara ilmiah.

Kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran inkuiri

menurut Trianto (2010: 168) yaitu:

1. Mengajukan Pertanyaan atau Permasalahan
Kegiatan inkuiri dimulai ketika pertanyaan atau permasalahan
diajukan.

2. Merumuskan Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan atau solusi
permasalahan yang dapat diuji dengan data.

3. Mengumpulkan Data
Hipotesis digunakan untuk membantu proses pengumpulan data.
Data yang dihasilkan dapat berupa tabel, metrik, atau grafik.

4. Analisis Data
Siswa bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah dirumuskan
dengan menganalisis data yang diperoleh. Setelah memperoleh
kesimpulan dari data percobaan, siswa dapat menguji hipotesis yang
telah dirumuskan. Jika hipotesis itu salah atau ditolak maka siswa
dapat menjelaskan sesuai dengan proses inkuiri yang telah
dilakukannya.

5. Membuat Kesimpulan
Langkah penutup dari pembelajaran inkuiri adalah membuat
kesimpulan sementara berdasarkan data yang diperoleh siswa.

Model  inkuiri menurut  Rustaman (2005) yaitu: “ Inkuiri merupakan suatu

proses bagi siswa untuk memecahkan masalah, merencanakan, dan

melakukan eksperimen”. Unsur-unsur yang terdapat dalam pembelajaran

inkuiri (Rustaman, 2005):

(1) Siswa menjadi pelajar yang aktif, untuk mengembangkan
pemahaman mereka ke arah pengetahuan ilmiah. (2) Tugas guru lebih
menjadi kompleks dalam mengakomondasikan perbedaan siswa
secara individu dan memotivasi siswa mengekspresikan gagasan
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mereka, dan menfasilitasi proses untuk membentuk pengetahuan tanpa
arahan guru. (3) Sains dijadikan buku sebagai suatu pengetahuan yang
terstandarisasi atau proses dogmatis, melainkan dalam berbagai sajian
dan hakikat pemahaman melalui kombinasi beberapa paradigma
pakar.

Berdasarkan uraian pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa model

inkuiri adalah model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa untuk lebih

aktif dalam proses pembelajaran. Dalam model ini guru hanya bertindak

sebagai fasilitator, tugas guru menjadi lebih kompleks dalam

mengakomondasikan perbedaan siswa secara individu dan memotivasi siswa

mengekspresikan gagasan mereka, dan menfasilitasi proses untuk membentuk

pengetahuan tanpa arahan guru. Tugas guru hanya membimbing siswa dalam

menyelesaikan masalah yang telah disediakan, kemudian siswa  memecahkan

masalah, merencanakan, dan melakukan eksperimen.

Lima langkah menurut Suryosubroto (2009) inqury approach adalah:

Untuk dapat melaksanakan kegiatan inkuiri ada lima langkah yang
harus ditempuh, yakni: 1) menemukan masalah. (2) pengumpulan data
untuk memperoleh kejelasan. (3) pengumpulan data untuk
mengadakan percobaan, (4) analisis dari proses inkuiri (5) membuat
kesimpulan.

Lima langkah model Guided Inqury yaitu:meliputi penyajikan pertanyaan

atau masalah, pengunpulan data verifikasi, pengumpulan data eksperimen

organisasi data dan formulasi kesimpulan, analisis proses inqury menurut

Wena, (Chodijah dkk., 2012) Tahapan- tahapan tersebut dapat dilihat seperti

Tabel 2.3.
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Tabel 2.3 Tahapan-tahapan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing
Fase
ke

Langkah
Pembelajaran

Kegiatan guru Kegiatan peserta didik

1 Penyajian
Masalah

Menyajikan masalah Memahami dan mencermati
permasalahan dari berbagai
aspek

Menjelaskan prosedur atau
langkah inkuiri

Memahami prosedur atau
langkah inkuiri

2 Pengumpulan
data verifikasi

Membimbing peserta didik
untuk mengumpulkan
informasi

Melakukan pengumpulan
informasi atau data

Membimbing cara-cara
mencari atau pengumpulan
data

Melakukan pengumpulan data

Membimbing cara-cara
mentabulasi data

Melakukan tabulasi atau
penataan data

Membimbing
mengklarifikasi data

Mengklarifikasi data sesuai
dengan kategorisasi
permasalahan

3 Pengumpulan
data
eksperimentasi

Membimbing peserta didik Melakukan eksperimen

Melakukan eksperimen
Membimbing peserta didik
mengatur data atau variabel

Melakukan pengaturan data atau
pengontrolan variabel yang
selanjutnya dilakukan uji coba

Membimbing dan
mengarahkan pertanyaan-
pertanyaan peserta didik

Mengajukan pertanyaan-
pertanyaan dengan eksperimen
yang dilakukan.

Membimbing peserta didik
mengamati perubahan yang
terjadi

Mencatat dan menganalisa hasil
eksperimen

Menumbuhkan dan
meningkatkan interaksi antar
peserta didik

Berinteraksi dan bekerja sama
sesama anggota kelompok
dalam menyelesaikan tugas-
tugas pembelajaran

4 Organisasi
data dan
formulasi
kesimpulan

Membimbing peserta didik
melakukan penataan data
atau hasil eksperimen

Melakukan penataan data atau
interpretasi terhadap hasil
eksperimen atau uji coba

Membimbing peserta didik
membuat suatu kesimpulan

Membuat kesimpulan

5 Analisis
proses inkuiri

Membimbing peserta didik
untuk memahami pola-pola
penemuan yang telah
dilakukan

Memahami atau memperhatikan
pola-pola penemuan yang telah
dilakukan

Membimbing peserta didik
menganalisis tahap-tahap
inkuiri yang telah di
laksanakan

Menganalisis tahap-tahap
inkuiri yang telah di laksanakan

Membimbing peserta didik
melihat kelemahan-
kelemahan atau kesalahan
yang mungkin terjadi

Menganalisis kelemahan-
kelemahan atau kesalahan yang
mungkin terjadi
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Enam tahap dalam IBL (Inqury Based Learning) atau pembelajaran model

inkuiri menurut  Konstelnikova & Ozvoldova, (2013) adalah:

Tahap kegiatan pembelajaran inkuiri yaitu menemukan masalah,
bertanya, menyelidiki, mengumpulkan data, mendiskusikan dan
merefleksikan atau mengkomunikasikan

Berdasarkan uraian pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa tahapan-

tahapan dalam metode inkuiri  adalah menemukan masalah, bertanya,

menyelidiki, mengumpulkan data, mendiskusikan, dan merefleksikan.

F. Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi

Berpikir adalah memanipulasi data, fakta, dan informasi untuk membuat

keputusan berperilaku menurut Dharma (Tawil & Liliasari, 2013). Untuk

membuat keputusan memerlukan proses mental yang lebih tinggi yang di

sebut berpikir terjadi didalam otak. Secara umum berpikir merupakan suatu

proses kognitif, suatu aktifitas mental untuk memperoleh pengetahuan (Tawil

& Liliasari, 2013). Tingkatan berpikir tingkat tinggi menurut Rustaman

(2011) adalah: “Tingkatan berpikir tingkat tinggi (HOT) yaitu mengumpulkan

dan memahami pengetahuan, pemprosesan dan analisis informasi, serta

penalaran dan berpikir tingkat tinggi”.

Inti urutan berpikir lebih tingkat tinggi terdapat pada mensintesis dan

evaluasi. (Rustaman, 2013). Dimana dapat dilihat pada Tabel 2.4 tingkatan

berfir tingkat tinggi.
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Tabel 2.4 Tingkatan berpikir tingkat tinggi
Tingkatan
berpikir

Aspek dan aktivitas pada level Proses berpikir untuk
merangsang tingkat berpikir

Higher Order
Thinking

Mensintesis
 Menggunakan

pengetahuan untuk
menghasilkan komunikasi
baru

 Merancang untuk
menggunakan
memngimplementasikan
pengetahuan

 Mengumpulkan intisari
relasi dan hubungan
terhadap pengetahuan lain

Merancang, merancang
kembali, menggabungkan,
menambah, menyusun,
membuat hipotesis,
membangun, membayangkan,
membuat kesimpulan, jika...
maka... mengintergrasikan
dengan hasil belajar yang lain,
menciptakan, mengaplikasikan.

Mengevaluasi
 Menyelidiki bukti-bukti

internal konsistensi
informasi yang di pelajari

 Menyelidiki bukti-bukti
eksternal konsistensi
informasi yang di pelajari

 Menginvestasikan
pembelajaran dengan
kepentingan dan
kebermaknaan personal

Menginterpretasikan, menilai,
mengkritisi, memutuskan,
memperkirakan, meramalkan,
berspekulasi, menjelaskan,
pentingnya, menceritakan
makna personal.

Pada taksonomi bloom (Zohar & Dori, 2003) menyatakan:

Menghafal dan mengingat informasi diklasifikasikan sebagai berpikir
tingkat rendah sedangkan menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi
diklasifikasikan sebagai bepikir tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa

keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat di artikan penalaran yang lebih

tinggi dimana dalam taksonomi bloom menghafal dan mengingat informasi

diklasifikasikan sebagai berpikir tingkat rendah sedangkan menganalisis,

mensintesis, dan mengevaluasi diklasifikasikan sebagai bepikir tingkat yang

lebih tinggi. Serta inti dari berpikir tingkat tinggi yaitu terdapat pada

mensintesis dan mengevaluasi.
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G. Lembar Kerja siswa (LKS) Dengan Model Inkuiri Berbasis

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa.

Salah satu model pembelajaran yang digunakan adalah model inkuiri dimana

model pembelajaran ini dapat membuat siswa lebih aktif dalam

pembelajaran. Model belajar tersebut dapat dipermudah dengan

menggunakan media pembelajaran yang tepat. LKS merupakan media yang

sering digunakan dalam pembelajaran. LKS yang digunakan dalam proses

pembelajaran merupakan pelengkap sekaligus alat untuk menunjang proses

inkuiri agar berjalan sistematis dan dapat membantu siswa secara langsung

untuk memulai pekerjaannya dengan memulai permasalahannya apa yang

harus dikaji, kenapa mereka harus melakukan penyelidikan, dengan berbagai

langkah-langkah seperti diskusi, sehingga dalam melakukan penyelidikan itu

menjadi menyenangkan dan tujuan pembelajaran tercapai dalam mempelajari

suatu materi.

LKS dengan model inkuiri menekankan pada  proses pencapaian konsep

secara mandiri dengan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Format

LKS dengan model inkuiri seperti yang telah dikemukakan di atas

(Depdiknas, 2008 ). LKS dengan model inkuiri lebih menekankan pada

lembar kegiataan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dimaksimalkan oleh

guru untuk mengaktifkan siswa mengisi dan mengikuti segala petunjuk yang

dituliskan dalam LKS. Terdapat kolom-kolom yang harus diisi mandiri secara

individual untuk menghubungkan materi yang dipelajari dengan berbagai

kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran.
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Peran LKS dengan model inkuiri sebagai media pembelajaran yaitu sebagai

alat siswa untuk memulai, memandu, dan merekam segala aktivitas  yang

dilakukan dalam proses pemebelajaran dengan menggunakan model inkuiri.

Langkah-langkah dalam proses pembelajaran inkuiri meliputi: tahapan

penyajian masalah, tahapan pengumpulan data, melakukan eksperimen,

merumuskan penjelasan dan mengadakan analisis terhadap proses inkuiri

yang telah dilakukan serta dilengkapi soal-soal evaluasi yang telah

disesuaikan oleh guru sebagai perancang modul. Soal-soal tersebut mengacu

pada cara berpikir tingkat tinggi siswa berdasarkan dari langkah-langkah

tahapan pembelajaran inkuiri. Berikut ini adalah tabel kegiatan pembelajaran

dengan model inkuiri berbasis keterampilan berfikir tingkat tinggi

2.5 Tabel Kegiatan Pembelajaran dengan model Inkuiri Berbasis

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa.

Fase Pembelajaran
dengan Model
Inkuiri

Kegiatan Berpikir Tingkat
Tinggi

Kegiatan

1 Mengajukan
pertanyaan atau
Permasalahan

Dimulai dengan
pertanyaan atau
permasalahan

2 Merumuskan

masalah

Memberikan
jawaban
sementara atas
pertanyaan atau
solusi
permasalahan
yang dapat diuji
dengan data

3 Mengumpul-kan
data

Pengumpulan
data yang
dihasilkan dapat
berupa tabel,
grafik, dll

Analisis

4 Analisis data Menguji
hipotesis yang
telah
dirumuskan
dengan analisis
data yang

Sintesis Merancang,
merancang
kembali,
menggabungka,
menambah,
menyusun,
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Fase Pembelajaran
dengan Model
Inkuiri

Kegiatan Berpikir Tingkat
Tinggi

Kegiatan

diperoleh membuat hipotesis,
membangun,
membayangkan,
membuat
kesimpulan

5 Membuat
Kesimpulan

Membuat
kesimpulan
sementara
berdasarkan
data yang
diperoleh siswa

Memutuskan,
memperkirakan,
meramalkan,
berspekulasi,
menjelaskan,
pentingnya,
menceritakan
makna personal.

Berdasarkan uraian di atas maka model pembelajaran dengan model inkuiri sangat

baik digunakan untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa melalui

tahapan-tahapan dalam pembelajarannya yang tercantum pada lembar

kegiatannya, sehingga siswa mampu melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi

siswa yaitu cara siswa mensintesis dan mengevaluasi dari permasalahan yang

telah diberikan.

H. Suhu dan Kalor

1. Pengertian Suhu

Suhu (Temperatur) dapat didefinisikan sebagai sifat fisik suatu benda

untuk menentukan apakah keduanya berada dalam kesetimbangan termal.

Dua buah benda akan berada dalam kesetimbangan termal jika keduanya

memiliki temperatur yang sama. Alat yang dapat mengukur suhu suatu

benda disebut termometer.
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Skala pada Beberapa Termometer

Berikut rentang temperatur yang dimiliki setiap skala.

 Termometer skala Celsius Memiliki titik didih air 100°C dan titik

bekunya 0°C. Rentang temperaturnya berada pada temperatur 0°C –

100°C dan dibagi dalam 100 skala.

 Temometer skala Reamur Memiliki titik didih air 80°R dan titik bekunya

0°R. Rentang temperaturnya berada pada temperatur 0°R – 80°R dan

dibagi dalam 80 skala

 Termometer skala Fahrenheit Memiliki titik didih air 212°F dan titik

bekunya 32°F. Rentang temperaturnya berada pada temperatur 32°F –

212°F dan dibagi dalam 180 skala

 Termometer skala Kelvin Memiliki titik didih air 373,15 K dan titik

bekunya 273,15 K. Rentang temperaturnya berada pada temperatur 273,15

K – 373,15 K dan dibagi dalam 100 skala

RUMUS = (2.1)

dimana

X = skala yang ditanyakan

X1 = titik beku pada skala yang ditanyankan
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X2 = titik didih pada skala yang ditanyakan

Y = skala yang diketahui

Y1 = titik beku pada skala yang diketahui

Y2 = titik didih pada skala yang diketahui

I. Kerangka Pemikiran.

Kegiatan pembelajaran di kelas, peneliti mengutamakan keterlibatan aktif

siswa secara langsung seperti mendorong siswa mengungkapkan dugaan awal

dengan cara mengajukan pertanyaan membimbing, eksperimen menggunakan

media yang secara langsung digunakan oleh siswa, dan melibatkan siswa

dalam merangkum atau menyimpulkan informasi pesan pembelajaran.  Siswa

akan memperoleh keuntungan jika mereka dapat “melihat” dan “melakukan”.

Dalam pembelajarannya siswa dan guru menggunakan modul. Lembar Kerja

siswa (LKS) ini di buat dengan menerapakan model inkuiri. Tahapan-tahapan

model inkuiri yaitu: menemukan masalah,  bertanya, menyelidiki,

mengumpulkan data,  mendiskusikan, membuat kesimpulan digunakan dalam

proses pembelajaran, yang mengacu siswa terlibat aktif dan memiliki

keterampilan berpikir tingkat tinggi.

LKS dengan model inkuiri merupakan bentuk lembar kerja yang menekankan

pada  proses pencapaian konsep secara mandiri dengan berbagai aktivitas yang

dilakukan oleh siswa. Format Lembar Kerja siswa (LKS) dengan model inkuiri

seperti yang telah dikemukakan di atas (Depdiknas, 2008) LKS secara umum

adalah sebagai berikut: Judul, Petunjuk belajar (Petunjuk siswa), Kompetensi

yang akan dicapai, Informasi pendukung, Tugas-tugas dan langkah-langkah
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kerja, Penilaian. LKS dengan model inkuiri lebih menekankan pada lembar

kegiataan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dimaksimalkan oleh guru

untuk mengaktifkan siswa mengisi dan mengikuti segala petunjuk yang

dituliskan dalam LKS. Terdapat kolom-kolom yang harus diisi mandiri secara

individual untuk menghubungkan materi yang dipelajari dengan berbagai

kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran serta dilengkapi soal-soal

evaluasi yang telah disesuaikan oleh guru sebagai perancang LKS. Soal-soal

tersebut mengacu pada cara berpikir tingkat tinggi siswa berdasarkan dari

langkah-langkah tahapan pembelajaran Inkuiri.
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Berikut adalah bagan kerangka pikir penelitian

Bagan 1. Kerangka pikir penelitian

1. Model
Pembelajaran
masih
konvensional

2. Belum
tersedianya
LKS

3. Keterampilan
berpikir siswa
masih rendah

Upaya menumbuhkan
keterampilan berpikir tingkat

tinggi siswa SMK

Standar Isi
1. KI, KD, IPK
2. Tujuan

Pembelajaran

Standar Proses

1. SIlabus
2. RPP
3. Pelaksanaan

Pembelajaran
4. Student Center

Bahan Ajar

LKS dengan Model Inkuiri

KBM

Model Inkuiri

Keterampilan Berpikir Tingkat tinggi
meningkat



III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan (Research and Development/ R&D) adalah

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan

menguji keefektifan produk tersebut( Sugiono, 2010: 407). Pernyataan ini

didukung oleh Borg and Gall (Sugiono, 2010: 9) menyatakan bahwa

penelitian dan pengembangan (Research and Development/ R&D), Model

penelitian ini diadaptasi dari model Borg & Gall yang terdiri dari 10 langkah

pengembangan. Namun pada penelitian ini digunakan 7 langkah saja, yang

terdiri dari: (1) penelitian dan pengumpulan informasi, (2) perencanaan, (3)

pengembangan produk awal, (4) uji coba terbatas, (5) revisi produk awal, (6)

uji coba lapangan, dan (7) revisi produk akhir . Metode penelitian  yang

digunakan untuk mengembangkan atau menvalidasi produk-produk yang

digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Penelitian dan

pengembangan merupakan jembatan antara penelitian dasar dengan penelitian

terapan dimana penelitian ini bertujuan menemukan pengetahuan yang secara

praktis dan dapat diaplikasikan (Sugiono, 2010: 11). Tujuan dari penelitian

ini menghasilkan suatu produk berupa LKS dengan model inkuiri berbasis

keterampilan berfikir tingkat tinggi siswa pada materi suhu dan kalor (kelas

X), LKS ini diharapkan menjadi inovasi baru bagi siswa dan guru  selain itu
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juga  sebagai media pembelajaran untuk memahami materi pelajaran dengan

menerapkan model pembelajaran inkuiri.

B. Subjek Penelitian

Penelitian pendahuluan ini dilakukan untuk menganalisis kebutuhan bahan

ajar, dan analisis materi yang diperlukan kepada guru-guru fisika dan siswa

SMK YPIB Kotabumi kelas X, selanjutnya subjek evaluasi pada

pengembangan produk ini terdiri atas ahli bidang isi atau materi, ahli media

atau desain, uji lapangan. Uji ahli materi dilakukan oleh ahli bidang isi atau

materi untuk mengevaluasi isi materi pembelajaran. Uji ahli desain dilakukan

oleh ahli media atau desain. Subjek uji coba produk yaitu,  uji coba produk

akan dilakukan pada 5 siswa kelas X, sedangkan subjek uji coba pemakaian

adalah salah satu kelas eksperimen dan satu kelas control di SMK YPIB

Kotabumi kelas X.

C. Prosedur Pengembangan

Prosedur penelitian pengembangan berpedoman dari desain penelitian

pengembangan Borg and Gall (Sugiono, 2010: 9). Produk yang dihasilkan

berupa LKS materi suhu dan kalor dengan model inkuiri berbasis

keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Langkah langkah dari desain

penelitian ini meliputi : (1) penelitian dan pengumpulan informasi, (2)

perencanaan, (3) pengembangan produk awal, (4) uji coba terbatas, (5) revisi

produk awal, (6) uji coba lapangan, dan (7) revisi produk akhir dengan. Secara
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umum prosedur pengembangan produk dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut

ini :

Gambar 3.1 Langkah-langkah penggunaan Metode Research and

Development (R&D)

1. Penelitian dan pengumpulan informasi

Penelitian dan pengumpulan informasi yaitu dengan melakukan penelitian

awal melalui penyebaran angket  guru dan siswa tentang model

pembelajaran yang telah diterapkan di sekolah dan penggunaan bahan ajar

di sekolah.

2. Perencanaan

Perencanaan mengembangkan bahan ajar yang sesuai, bahan ajar yang

dikembangkan yaitu LKS.

3. Pengembangan Produk Awal

Pengembangan produk awal yaitu mengembangan LKS dengan langkah

pengembangan bahan ajar menurut depdiknas (2008: 20) dengan langkah-

langkah yaitu: (1) Analisis SK dan KD, (2) Menentukan judul LKS, (3)

Penulisan LKS (Perumusan KD yang harus dikuasai, Menentukan alat

evaluasi/penilaian, Penyusunan Materi, Urutan pembelajaran, Struktur

bahan ajar/LKS).

Penelitian dan
pengumpulan

informasi

Perencanaan Pengembanga
n produk awal

Uji coba
terbatas

Revisi produk

awal
Uji Coba
lapangan

Revisi Produk
akhir



37

Langkah – langkah tersebut digambarkan seperti Gambar 3.2

.

Gambar 3.2 langkah-langkah pengembangan bahan ajar

a. Analisis Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)

Analisis dimaksudkan untuk menentukan materi-materi mana yang

memerlukan bahan ajar.  Dalam menentukan materi dianalisis yaitu

dengan cara melihat inti dari materi yang akan diajarkan, kemudian

kompetesi yang harus dimiliki oleh siswa dan hasil belajar yang

harus dimiliki oleh siswa (critical learning outcomes) serta

indikator keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa.

b. Menentukan Judul LKS

Judul LKS ditentukan atas dasar KD-KD atau materi

pembelajaran yang terdapat dalam silabus SMA kelas X kemudian

dari analisis KD-KD yang terdapat pada silabus tersebut  maka

dipilih materi suhu dan kalor  sebagai LKS yang akan

dikembangakan dalam penelitian ini.

c. Penulisan LKS

Penulisan LKS dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

Pengembangan
LKS

Analisis SK dan
KD

Menentukan judul
LKS

Penulisan LKS
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 Perumusan KD yang harus dikuasai

Rumusan KD pada suatu LKS merupakan spesifikasi kualitas yang

seharusnya telah dimiliki oleh siswa menyelesaikan LKS tersebut

pada materi suhu dan kalor. KD yang tercantum dalam LKS diambil

dari pedoman khusus kurikulum 2004. Apabila siswa tidak berhasil

memiliki tingkah laku sebagai yang dirumuskan dalam KD itu, maka

KD pembelajaran dalam LKS itu harus dirumuskan kembali. Dalam

hal ini barangkali bahan ajar yang gagal, bukan siswa yang gagal.

Maka perlu direvisi sampai tujuan pembelajaran materi suhu dan

kalor dapat tercapai.

 Menentukan alat evaluasi/penilaian

Evaluasi dapat segera disusun setelah ditentukan KD yang akan

dicapai sebelum menyusun materi dan lembar kerja/tugas-tugas yang

harus dikerjakan oleh siswa. Evaluasi yang dikerjakan benar-benar

sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh siswa.

Criterion items adalah sejumlah pertanyaan atau tes yang digunakan

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai suatu

KD dalam bentuk tingkah laku yaitu keterampilan berpikir tingkat

tinggi siawa. Karena pendekatan pembelajarannya yang digunakan

adalah kompetensi, dimana sistem evaluasinya didasarkan pada

penguasaan kompetensi.
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 Penyusunan Materi

Materi atau isi LKS sangat tergantung pada KD yang akan dicapai.

Materi LKS akan sangat baik jika menggunakan referensi–referensi

yang memiliki relevansi dari berbagai sumber misalnya buku.

Materi LKS tidak harus ditulis seluruhnya, dapat saja dalam LKS itu

ditunjukkan referensi yang digunakan agar siswa membaca lebih

jauh tentang materi itu. Tugas-tugas harus ditulis secara jelas guna

mengurangi pertanyaan dari siswa tentang hal-hal yang seharusnya

siswa dapat melakukannya  sendiri misal terdapat lembar kerja (LK).

LK dalam penelitian ini dibuat dengan model inkuiri agar siswa

dapat menemukan  sendiri sehingga tujuan pembelajaran dapat

tercapai dan menjadi inovasi baru pada proses belajar mengajar

sehingga pembelajaran lebih menarik pada materi suhu dan kalor.

Selanjutnya dalam LK judul diskusi diberikan secara jelas dan

didiskusikan dengan siapa, berapa orang dalam kelompok diskusi

dan berapa lama.

 Urutan pembelajaran

Urutan pembelajaran dapat diberikan dalam petunjuk menggunakan

LKS. Dibuatkan petunjuk  bagi guru yang akan mengajarkan materi

tersebut dan petunjuk bagi siswa. Petunjuk siswa diarahkan kepada

hal-hal yang harus dikerjakan sehingga pembelajaran lebih tertib

dan terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran.
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 Struktur bahan ajar/LKS

Struktur LKS dapat  bervariasi, tergantung pada karakter materi yang

akan disajikan, ketersediaan sumber daya dan kegiatan belajar yang

akan dilakukan. Secara umum LKS harus memuat paling tidak:

- Judul. Judul pada penelitian ini yairu suhu dan kalor berdasarkan

analisis dari SK dan KD pada mata pelajaran Fisika SMA kelas X

dipilihlah materi suhu dan kalor sebagai judul dalam penelitian ini.

- Petunjuk belajar (Petunjuk siswa/guru)

Dibuatkan petunjuk  bagi guru yang akan mengajarkan materi

tersebut dan petunjuk bagi siswa.  Petunjuk siswa diarahkan

kepada hal-hal yang harus dikerjakan sehingga pembelajaran lebih

tertib dan terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran.

- Kompetensi yang akan dicapai. Berupa analisi tujuan pembelajaran

yang terdapat dalam materi suhu dan kalor dengan menggunakan

model inkuiri berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa.

- Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK). Pada penelitian

ini LK menggunakan tahapan model inkuiri.

- Informasi pendukung, dapat berupa sumber-sumber dari media lain

seperti internet, buku yang tidak dicantumkan dalam LKS secara

keseluruhan  akan tetapi siswa dapat mengaksesnya dengan

mencantumkan  sumber-sumbernya.
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- Latihan-latihan. Latihan-latihan soal dibuat untuk melatih

keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa berupa soal uraian.

- Evaluasi/Penilaian

4. Uji Coba Terbatas

Uji coba terbatas dengan validasi ahli terlebih dahulu. Validasi ahli terdiri

dari validasi desain dan validasi materi yang dilakukan oleh 2 dosen

Unila, serta validasi materi dilakukan juga oleh guru. Kemudian uji satu

lawan satu, yaitu dengan mengambil sampel penelitian 5 orang siswa

yang dapat mewakili populasi target. Uji coba  pada siswa bertujuan

untuk mengetahui tingkat kemenarikan, kemudahan penggunaan, dan

kemanfaatan, keterbacaan serta keefektifan  LKS yang telah dibuat.

5. Revisi Produk Awal

Revisi produk. Merevisi produk sesuai dengan catatan dan masukan dari

validasi ahli kemudian menghasilkan Produk II.

6. Uji Coba Lapangan

Uji coba lapangan. yaitu penggunaan produk untuk pembelajaran fisika.

dengan mengambil sampel penelitian satu kelas eksperimen dan satu

kelas kontrol di SMK YPIB Kotabumi siswa kelas X. Desain penelitian

yang digunakan adalah Nonequivalen Control Group design. Pada desain

ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara

random. Desain yang digunakan dalam Sugiono (2010: 116) dapat dilihat

pada Gambar 3.3.
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Gambar 3.3 Nonequivalen Control Group design

Keterangan : X = Treatment, penggunaan LKS

O1= nilai pretestkelas eksperimen

O2 = nilai posttestkelas eksperimen

O1 = nilai pretest kelas kontrol

O2 = nilai posttest kelas kontrol

Sumber: Sugiono  (2010:116)

7. Revisi Produk Akhir

Revisi produk akhir. Merevisi produk sesuai dengan catatan dan masukan

dari hasil uji coba lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pengembangan ini untuk memperoleh data dilakukan

melalui tiga metode. Ketiga metode tersebut adalah metode observasi, metode

angket dan metode tes.

1. Metode Observasi

Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sumber belajar

sumber belajar, laboratorium, dan perpustakaan sekolah, dan kurikulum

yang digunakan.

O1 X O2

O3 O4
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2. Metode Angket

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa angket.

Angket analisis kebutuhan digunakan untuk mendapatkan informasi

mengenai kebutuhan sekolah, guru, dan siswa dalam proses pembelajaran.

Angket  kepada guru dan siswa SMK YPIB Kotabumi. Selanjutnya

instrumen angket juga digunakan pada uji validasi ahli untuk

mengumpulkan data tentang kelayakan produk berdasarkan isi materi dan

kesesuaian desain. Instrumen angket respon pengguna digunakan untuk

mengumpulkan data kemenarikan, kemudahan dan kemanfaatan , serta

keterbacaan produk.

3. Metode Tes

Metode tes dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu produk

yang dikembangkan. Tes ini berupa  soal uraian yang melatih siswa untuk

memiliki  keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tes dilakukan pada satu

kelas sebagai sampel, dan satu kelas sebagai kelas kontrol di SMK YPIB

Kotabumi, pertama-tama siswa diberikan pretest untuk mengetahui hasil

belajar, selanjutnya mereka di berikan perlakuan, pada tahap ini siswa

menggunakan LKS yang dibuat dan melakukan tahapan-tahapan dalam

LKS pada pembelajaran. Pada akhir pembelajaran siswa diberikan posttest

untuk mengetahui hasil belajar mereka dengan menggunakan LKS

tersebut. Evaluasi berupa tes soal yang berbasis keterampilan berfikir

tingkat tinggi siswa, kemudian hasil evaluasi tersebut dianalisis dan

digunakan untuk melihat nilai gainnya  pada mata pelajaran fiska di

sekolah sebagai pembanding. Apabila n gainnya pada kelas ekseprimen
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lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol setelah diuji cobakan

maka, dapat disimpulkan produk pengembangan dapat digunakan sebagai

media pembelajaran.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data telah dilakukan di SMK YPIB Kotabumi, melalui uji

validitas dan reabilitas selanjutnya menggunakan angket kebutuhan siswa dan

guru untuk mengetahui produk yang dikembangkan. Untuk mengetahui

kesesuaian materi pembelajaran maka dilakukan uji ahli materi dan uji ahli

desain, melalui uji validasi ahli. Kesesuaian data tersebut digunakan untuk

mengetahui tingkat kelayakan produk. Untuk mengetahui kemenarikan,

kemudahan, dan kemanfaatan produk dilakukan uji coba lapangan secara

langsung kepada siswa. Selanjutnya untuk megetahui keefektivitas produk

dilakukan tes berupa hasil belajar siswa.

Uji validitas dan uji coba lapangan yang dilakukan bertujuan untuk menilai

kesesuaian produk sebagai media pembelajaran. Penilaian uji validitas

memiliki 2 pilihan jawaban yaitu: “ Ya” atau “tidak”. Jawaban tersebut

memberikan arti tentang kelayakan produk tersebut. Untuk jawaban tidak

maka perlu dilakukan revisi kembali.

1. Validitas

Agar dapat diperoleh data yang valid, instrumen atau alat untuk

mengevaluasinya harus valid. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang

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



45

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya diukur (ketepatan). Sebuah tes dikatakan memiliki validitas

jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran

antara hasil tes tersebut dengan kriterium.

Untuk menguji validitas instrumen digunakan rumus korelasi product

moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus:

= ∑ − (∑ )(∑ )∑ 2 − (∑ )2 ∑ 2 − (∑ )2
(Arikunto, 2010: 213)

Dengan kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total lebih

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

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

tersebut dinyatakan tidak valid. Dan jika r hitung > r tabel dengan α =

0,05 maka koefisien korelasi tersebut signifikan.

Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor
total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item
tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat
minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau r = 0,3
(Sugiyono, 2010: 188).

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

program SPSS 22.0 dengan  kriterium uji bila correlated item – total

correlation lebih besar dibandingkan dengan 0,3 maka data merupakan

construck yang kuat (valid).
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2. Reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa

kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang

sama. Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen didasarkan

pada pendapat Arikunto (2010: 109) yang menyatakan bahwa untuk

menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus alpha, yaitu:

11 = − 1 1− ∑ 122
Di mana:

r11 = reliabilitas instrumen
Σσi

2 = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal
σt

2 = varians total
(Arikunto, 2010: 239)

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat

pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Reliabilitas instrumen

diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran.

Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan

menggunakan SPSS 22.0 dengan metode Alpha Cronbach’s yang diukur

berdasarkan skala alpha cronbach’s 0 sampai 1.

Menurut Sayuti dikutip oleh Sujianto (2009: 97), kuesioner dinyatakan

reliabel jika mempunyai nilai koefisien alpha, maka digunakan ukuran

kemantapan alpha yang diinterprestasikan sebagai berikut:
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1. Nilai Alpha Cronbach’s 0,00 sampai dengan 0,20 berarti kurang

reliabel.

2. Nilai Alpha Cronbach’s 0,21 sampai dengan 0,40 berarti agak reliabel.

3. Nilai Alpha Cronbach’s 0,41 sampai dengan 0,60 berarti cukup reliabel.

4. Nilai Alpha Cronbach’s 0,61 sampai dengan 0,80 berarti reliabel.

5. Nilai Alpha Cronbach’s 0,81 sampai dengan 1,00 berarti sangat

reliabel.

Setelah instrumen valid dan reliabel, kemudian disebarkan pada sampel yang

sesungguhnya. Skor total setiap siswa diperoleh dengan menjumlahkan skor setiap

nomor soal.

3. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui distribusi data normal

atau tidak.  Pada dasarnya uji normalitas dapat dilakukan dengan tiga

cara yaitu dengan menggunakan uji statistik parametik (uji frequence

atau descriptive), uji menggunakan statistik nonparametrik ( uji

kolmogorov smirnov) dan menggunakan uji grafik. Pada penelitian ini

uji normalitas digunakan dengan uji kolmogorov smirnov.  Dasar

pengambilan keputusan uji normalitas, dihitung menggunakan program

SPSS 22,0 dengan metode kolmogorov smirnov berdasarkan pada

besaran probabilitas atau nilai . (2 − ), nilai yang

digunakan adalah 0,05 dengan demikian kriteria uji sebagai berikut: (1)

jika nilai sig atau signifikan atau probabilitas < 0,05 maka Ho diterima
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dengan arti bahwa data tidak terdistribusi normal. (2) jika nilai sig atau

signifikan atau probabilitas> 0,05 maka H1 diterima dengan arti bahwa

data terdistribusi normal.

Sedangkan untuk mengetahui kemenarikan produk, kemudahan, dan

kemanfaatan serta keterbacaan produk. Maka digunakan instrumen

berupa angke liket yang memiliki 4 pilihan jawaban berikut skor

perolehannya. Pada tabel  3.4 telah dirangkum perolehan skala skor

penilian terhadap pilihan jawaban.

Tabel 3.4 Skor Penilaian terhadap Pilihan Jawaban

PilihanJawaban Skor
Uji Kemenarikan Uji Kemudahan Uji Kemanfaatan

Sangat Menarik Sangat Mudah Sangat Bermanfaat 4

Menarik Mudah Bermanfaat 3

Cukup Menarik Cukup Mudah Cukup Bermanfaat 2

Tidak Menarik Sangat Mudah Tidak Bermanfaat 1

Sumber: Suyanto dan Sartinem (2009: 20)

Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban, sehingga

penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus:

= ℎ ℎℎ × 4
Dari hasil penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah

subjek sampel uji coba dan dikonversikan untuk menentukan
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kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan, serta keterbacaan produk

yang dihasilkan.

Hasil konversi ini diperoleh dengan melakukan analisis secara deskriptif

terhadap skor penilaian yang diperoleh. Pengkonversian skor menjadi

pernyataan penilaian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.5

Tabel 3.5 Konversi Skor Penilaian

SkorPenilaian RerataSkor Klasifikasi

4 3,26 – 4,00 Sangat baik

3 2,51 – 3,25 Baik

2 1,76 – 2,50 Kurang baik

1 1,01 – 1,75 Tidak baik

Sumber: Suyanto dan Sartinem (2009: 20)

Untuk mengetahui kefektifan produk maka dilakukan tes. Hasil tes ini

berdasarkan n-gain dari kedua kelas yang diteliti dan berpatokan juga

pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran fisika di SMK

YPIB Kotabumi yaitu 73. Apabila 50% siswa kelas eksperimen memiliki

nilai lebih tinggi dari kelas kontrol dan mencapai KKM, maka produk

dapat dikatakan layak dan efektif digunakan, selanjutnya dilakukan uji

prasyarat analisis, yaitu uji normalitas dan independen sampel t-test, dan

uji one sampel t-test. Setelah kedua uji tersebut dilakukan, maka tahapan

berikutnya adalah uji prasyarat.  Keputusan hasil pengujian dilakukan

dengan membandingkan hasil analisis dengan kriteria uji dari masing-

masing jenis pengujian.
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4. Menghitung Skor Gain

Untuk mendapatkan gain ternormalisasi (g) pada setiap pertemuan

menggunakan rumus sebagai berikut :

= −−
Keterangan: g = N - Gain

= Skor posttest
= Skor pretest
= Skor max

Skor gain ini dihitung setelah dilakukannya pretest dan posttest.

Kategori: Tinggi : 0,7N-gain 1
Sedang : 0,3 N-gain< 0,7
Rendah : N-gain< 0,3

Meltzer (2002: 34)

Untuk menganalisis peningkatan efektivitas pengunaan LKS maka

dilakukan penskoran pretest dan posttest. Peningkatan skor antara tes

awal dan tes akhir dari variabel tersebut merupakan indikator adanya

peningkatan atau penurunan efektivitas penggunaan LKS tersebut.

5. Uji Independent Sample t-test

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan efektivitas penggunaan LKS materi

suhu dan kalor dengan model inkuiri berbasis keterampilan berfikir tingkat

tinggi siswa, maka digunakan uji Independet Samples t-test.

Hipotesis:

OH : Rata-rata nilai hasil belajar pada kelas eksperimen yang menggunakan

LKS pembelajaran fisika materi suhu dan kalor dengan model inkuiri

untuk menumbuhkan keterampilan berfikir tingkat tinggi siswa lebih

kecil atau sama dengan dari kelas kontrol.
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1H : Rata-rata nilai hasil belajar pada kelas eksperimen yang menggunakan

LKS pembelajaran fisika materi suhu dan kalor dengan model inkuiri

untuk menumbuhkan keterampilan berfikir tingkat tinggi siswa lebih

besar dari kelas kontrol

Hipotesis statistik:

H0 : 1 ≤

H1 : 1> 2
6. Uji One Sampel t-tes

Uji One Sampel t-tes adalah pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin

menguji apakah suatu nilai tertentu yang digunakan sebagai pembanding

berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai

tertentu disini pada umumnya adalah sebuah.nilai parameter untuk mengukur

suatu populasi. Uji ini digunakan untuk mengetahui  nilai efektifitas dengan

menggunakan LKS lebih besar dari KKM atau sama dengan KKM.

Hipotesis:

OH : Nilai  hasil belajar dengan menggunakan LKS materi suhu dan kalor

dengan model inkuiriuntuk menubuhkan keterampilan berpikir tingkat

inggi siswa sama dengan nilai KKM yaitu 70.

1H : Nilai  hasil belajar dengan menggunakan LKS materi suhu dan kalor

dengan model inkuiri untuk menumbuhkan keterampilan berpikir

tingkat inggi siswa  lebih besar dari nilai KKM yaitu 70.

Hipotesis statistik:

H0 : 1 ≤ 2
H1 : 1> 2



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Menghasilkan produk berupa LKS Materi Suhu dan Kalor dengan

Model Inkuri Berbasis Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa

yang layak untuk menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi

siswa khususnya materi suhu dan kalor dipergunakan sebagai inovasi

pembelajaran fisika.

2. LKS Materi Suhu dan Kalor dengan Model Inkuri Berbasis

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa memiliki kriteria menarik

dengan skor: 3,13, kemudian kriteria mudah dibaca dengan skor 3,09

dan kriteria bermanfaat dengan skor 3,3.

3. LKS ini dinyatakan efektif sebagai inovasi pembelajaran berdasarkan

persentase ketuntasan belajar sebesar 84,61% untuk kelas farmasi dan

untuk kelas keperawatan 83,33%. Hasil pretest dan posttest mereka

mengalami peningkatan skor rata-rata untuk kelas farmasi dari 22,5

meningkat menjadi  75,83 sedangkan untuk kelas keperawatan

meningkat dari 20,55 menjadi 68,6.
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B. Saran

1. Persiapan alat-alat praktikum sebaiknya dilakukan lebih awal terutama

pada percobaan pembuatan termometer dan percobaan Asas Black

sebaiknya memanaskan air dilakukan terlebih dahulu sehingga efisien

waktu dan hasilnya optimal untuk melaksanakan kegiatan berikutnya.

2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui

kelayakan dan keefektifan LKS dalam lingkup yang luas dibeberapa

SMK lainnya.

3. Pengelolahan waktu sebaikya dioptimalkan sebaik-baiknya agar proses

dalam pembelajaran menggunakan LKS ini mendaptkan hasil yang

optimal.

4. LKS dengan model Inkuiri dapat digunakan untuk menumbuhkan

keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa.

5. Penerapan LKS dengan model inkuiri hendaknya dilakukan sesuai

dengan prosedur, dengan adanya persiapan guru dan siswa untuk

memperoleh hasil yang optimal sesuai tujuan instrument penilaian

yang ingin dicapai yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa

6. Pihak sekolah hendaknya dapat memfasilitasi sarana pembelajaran

fisika  untuk mengomptimalkan implementasi model pembelajaran

yang dapat digunakan dalam pembelajaran fisika terutama model

inkuiri sehingga tujuan pembelajarannya tercapai.
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