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PEMBELAJARAN MODIFIED FREE  
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Pembelajaran hendaknya berpusat pada siswa dan tidak lagi menempatkan guru 

sebagai sumber belajar. Sehingga, perlu implementasi berbagai inovasi 

pembelajaran untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikannya. Penelitian 

ini membandingkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar fisika siswa 

antara model pembelajaran siklus belajar empiris induktif dengan pembelajaran 

modified free discovery-inquiry. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, (1) 

perbedaan rata-rata keterampilan berpikir kritis siswa antara model siklus belajar 

empiris induktif dengan pembelajaran modified free discovery-inquiry; (2) 

perbedaan rata-rata hasil belajar antara model siklus belajar empiris induktif 

dengan pembelajaran modified free discovery-inquiry. Penelitian ini telah 

dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2012/2013 di SMP Negeri 3 

Bandarlampung. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 

semester genap tahun pelajaran 2012/2013 di SMP Negeri 3 Bandarlampung. 

Sampel penelitian ini terdiri dari 2  kelas yang diambil dengan menggunakan 

teknik cluster random sampling. Sampel yang diperoleh adalah kelas VIIIC 
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sebagai kelompok eksperimen 1 dan kelas VIIID sebagai kelompok eksperimen 2. 

Desain  penelitian menggunakan bentuk Pre-Eksperimental Design dengan tipe 

One Group Pretest-Posttest Design. Teknik analisis data hasil belajar 

menggunakan skor gain ternormalisasi, sedangkan data keterampilan berpikir 

kritis dianalisis menggukan persentase perolehan nilai. Pada pengujian hipotesis 

menggunakan uji Independent Sample T Test. Berdasarkan hasil tes, nilai rata-rata 

keterampilan berpikir kritis siswa pada kelas siklus belajar empiris induktif 

sebesar 66,26 dan pada kelas modified free discovery-inquiry sebesar 75,35. 

Untuk hasil belajar, kelas siklus belajar empiris induktif memperoleh rata-rata N-

gain hasil belajar sebesar 0,67 dan kelas modified free discovery-inquiry 

memperoleh rata-rata N-Gain hasil belajar sebesar 0,76. Dengan demikian, hasil 

tersebut menunjukkan bahwa rata-rata keterampilan berpikir kritis dan hasil 

belajar pada kelas modified free discovery-inquiry lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas siklus belajar empiris induktif. 

 

Kata kunci :  keterampilan berpikir kritis, hasil belajar, model siklus belajar 
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