
 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran fisika berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga fisika bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk menemukan sesuatu 

yang baru. Pada pembelajaran fisika siswa tidak hanya belajar sekedar konsep, 

melainkan bagaimana memperoleh pengetahuan dan konsep tersebut. Dalam 

proses pembelajaran, guru merupakan fasilitator yang penting. Cara guru 

menyampaikan sampai pemilihan metode pembelajaran yang tepat berpengaruh 

pada hasil yang diperoleh siswa. 

Salah satu hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh siswa, terutama dalam 

pelajaran IPA fisika yaitu motivasi. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi, 

diduga akan semangat mempelajari dan mendalami sesuatu dengan baik, sehingga 

dapat memperkaya pemahaman konsep dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dalam pembelajaran fisika terutama yang berhubungan dengan eksperimen, siswa 

belum mampu menemukan sendiri konsep fisika yang  telah dipelajari dan hanya 

menerapkan konsep yang diberikan oleh guru. Guru sebagai ujung tombak dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran, perlu memilih metode pembelajaran yang efektif 

dan efisien.  
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Berdasarkan observasi awal di SMP Negeri 1 Candipuro, guru fisika cenderung 

menggunakan metode konvensional. Penerapan metode pembelajaran seperti ini 

mengakibatkan motivasi siswa untuk belajar fisika kurang, tingkat berfikir siswa 

rendah, penguasaan konsep siswa kurang, dan cenderung membuat siswa pasif. 

Sehingga, siswa menganggap pelajaran fisika sulit dan siswa jenuh dalam 

menerima pelajaran. Motivasi belajar siswa dapat dikembangkan melaui 

pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Berdasarkan hasil observasi di kelas VIIId, sebanyak 47,22% siswa belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk pelajaran fisika, dan di kelas 

VIIIe  sebanyak 58,82% . Hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa 

masih kurang terhadap pembelajaran fisika yang akhirnya akan berdampak negatif 

terhadap  hasil belajar siswa.  

Cara mengatasi kendala tersebut, maka ada baiknya jika digunakan suatu metode 

pembelajaran yang sesuai dan diharapkan mampu membantu siswa memahami 

materi pelajaran sehingga hasil belajarnya akan meningkat. Berbagai cara untuk 

menyampaikan materi pelajaran dapat membuat siswa belajar lebih efektif, 

sehingga memberikan hasil yang berbeda dalam penguasaan konsep. 

 

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran fisika untuk 

membantu siswa dalam proses pembelajaran adalah metode inkuiri terbimbing.  

Di SMP Negeri 1 Candipuro terdapat laboratorium IPA dengan jumlah alat 

praktikum yang memadai sehingga memungkinkan dilakukan pembelajaran 

dengan menggunakan metode inkuiri terbimbing. Metode inkuiri terbimbing 

merupakan metode dimana guru memberikan masalah dan membimbing siswa 
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dalam melakukan kegiatan seperti merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, 

melakukan eksperimen, merumuskan penjelasan, dan menarik suatu kesimpulan. 

Guru mempunyai peran aktif dalam menentukan permasalahan dan tahap-tahap 

pemecahannya. Dengan metode ini siswa belajar lebih beorientasi pada bimbingan 

dan petunjuk dari guru, sehingga siswa dapat menguasai konsep-konsep suatu materi 

dengan baik, sehingga memungkinkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Selain metode inkuiri terbimbing, juga terdapat metode lain yang dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa yaitu metode inkuiri bebas termodifikasi. Metode inkuiri bebas 

termodifikasi yaitu metode dimana guru memeberikan suatu masalah, dan siswa 

dituntut untuk memecahkan masalah tersebut  melalui pengamatan, eksplorasi atau 

melalui prosedur penelitian untuk memperoleh jawabannya. Pemecahan dilakukan 

siswa atas inisiatif dan caranya sendiri. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan 

sedikit membimbing siwa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya 

mengarahkan siswa kepada pemecahan masalah. 

Pembelajaran metode inkuiri terbimbing dan metode inkuiri bebas termodifikasi 

adalah pembelajaran dimana siswa menemukan sendiri konsep-konsep materi 

yang akan dipelajari dengan terjun langsung melakukan eksperimen. Namun 

memiliki tahapan-tahapan pembelajaran yang berbeda pada penerapannya dalam 

membangun konsep, sehingga memungkinkan akan terjadi perbedaan penguasaan 

konsep antara penerapan metode pembelajaran inkuiri terbimbing dengan metode 

pembelajaran inkuiri bebas termodifikasi.  
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Bedasarkan latar belakang masalah tersebut, maka telah dilaksanakan penelitian 

dengan judul “Perbandingan Metode Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Bebas 

Termodifikasi terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa SMP”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa antara penggunaan metode 

inkuiri terbimbing dengan metode inkuiri bebas termodifikasi? 

2. Adakah perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara penggunaan metode 

inkuiri terbimbing dengan metode inkuiri bebas termodifikasi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa antara penggunaan metode inkuiri 

terbimbing dengan metode inkuiri bebas termodifikasi. 

2. Perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara penggunaan metode inkuiri 

terbimbing dengan metode inkuiri bebas termodifikasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut: 

1. Dapat menjadi alternatif baru bagi guru dalam menyajikan materi 

pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa. 
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2. Dapat menjadi variasi belajar yang menarik bagi siswa, sehingga dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

3. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut: 

1. Metode inkuiri terbimbing merupakan metode dimana guru memberikan 

masalah dan membimbing siswa dalam melakukan kegiatan dalam pemecahan 

masalah tersebut. Tahap-tahap pembelajaran inkuiri terbimbing yaitu 

penyajian masalah, membuat hipotesis, merancang percobaan, melakukan 

percobaan, mengumpulkan dan menganalisis data, dan membuat kesimpulan. 

2. Metode inkuiri bebas termodifikasi adalah suatu metode dimana guru 

memberikan suatu masalah dan siswa dituntut untuk memecahkan 

permasalahan tersebut melalui pengamatan atau eksperimen atas inisiatif 

sendiri. Tahap-tahap pembelajaran inkuiri bebas termodifikasi yaitu tahap 

pengujian masalah, pengumpulan dan verifikasi data dilanjutkan dengan 

menyusun hipotesis, tahap eksperimen, merumuskan kesimpulan dan tahap 

analisis. 

3. Motivasi belajar adalah suatu upaya untuk memberikan dorongan pada siswa 

untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam kegiatan pembelajaran demi 

tercapainya tujuan pembelajaran. Penelitian ini untuk mengetahui motivasi 

intrinsik siswa. Dengan adanya motivasi belajar, siswa tekun menghadapi 

tugas, ulet, senang bekerja mandiri, senang mencari dan memecahkan 

masalah, dan menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah.  
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4. Hasil belajar adalah nilai yang diperoleh dari penilaian yang dilakukan 

terhadap siswa. Hasil belajar yang diambil hanya pada ranah kognitif. 

5. Materi pokok penelitian ini adalah Gaya. 

6. Objek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Candipuro tahun 

ajaran 2012/2013. 


