
 

II. KERANGKA TEORITIS 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Inkuri  

Penggunaan metode pembelajaran merupakan salah satu hal yang sangat penting 

dalam meningkatkan kemampuan siswa. Dalam proses pembelajaran guru harus 

memiliki suatu strategi agar siswa dapat belajar secara efektif, efisien, menarik, 

dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Inkuiri merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang menekankan pada suatu proses menemukan sendiri jawaban 

dari suatu masalah yang ada. 

 

Menurut pendapat Schmidt dalam Ibrahim (2010: 1) 

 

inkuiri adalah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan        

informasi dengan melakukan observasi dan atau eksperimen untuk mencari 

jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan 

masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. 

 

Ahmadi dalam Ismawati (2007: 35) menyatakan bahwa Inkuiri berasal dari kata 

inquire yang berarti menanyakan, meminta keterangan, atau penyelidikan, dan 

inkuiri berarti penyelidikan. Siswa diprogramkan agar selalu aktif secara mental 

maupun fisik. Materi yang disajikan guru bukan begitu saja diberikan dan 

diterima oleh siswa, tetapi siswa diusahakan sedemikian rupa sehingga mereka 
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memperoleh berbagai pengalaman dalam rangka “menemukan sendiri” konsep-

konsep yang direncanakan oleh guru. 

 

Inkuiri sebenarnya merupakan prosedur yang biasa dilakukan oleh ilmuwan dan 

orang dewasa yang memiliki motivasi tinggi dalam upaya memahami fenomena 

alam, memperjelas pemahaman, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan utama dari pembelajaran melalui metode inkuiri adalah menolong siswa 

untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan ketrampilan berpikir dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa 

keingintahuan mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Joyce dalam 

Cahyono (2010) “ The general goal of inquiry training is to help students develop 

the intellectual discipline and skills necessary to raise questions and search out 

answers stemming from their curiosity” 

Menurut Prambudi (2010:4) terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan 

dalam melaksanakan metode pembelajaran inkuiri: 

       

(1) Berorientasi pada pengembangan intelektual; (2) Prinsip    

interaksi; (3) Prinsip Bertanya; (4) Prinsip Belajar untuk Berpikir;                  

(5) Prinsip keterbukaan. 

 
Proses inkuiri memberi kesempatan kepada siswa untuk memiliki pengalaman 

belajar yang nyata dan aktif, siswa dilatih bagaimana memecahkan masalah 

sekaligus membuat keputusan. Pembelajaran berbasis inkuri memungkinkan siswa 

belajar sistem, karena pembelajaran inkuiri memungkinkan terjadi integrasi 

berbagai disiplin ilmu.  
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2. Metode Inkuiri Terbimbing 

 

Inkuiri terbimbing merupakan suatu pendekatan inkuiri dimana guru mempunyai 

peranan lebih aktif dalam menetapkan permasalahan dan tahap-tahap 

penyelesaiannya. Guru menyediakan kesempatan bimbingan atau petunjuk yang 

cukup luas kepada siswa. 

 

Menurut Sanjaya (2007: 202) 

 

Metode inkuiri terbimbing yaitu metode inkuiri dimana guru  membimbing 

siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan 

mengarahkan pada suatu diskusi, biasanya digunakan bagi siswa yang 

kurang berpengalaman belajar dengan metode inkuiri. Dengan metode 

pembelajaran ini siswa belajar lebih berorientasi pada bimbingan dan 

petunjuk dari guru hingga siswa dapat memahami konsep-konsep 

pelajaran. Pada metode ini siswa akan dihadapkan pada tugas-tugas yang 

relevan untuk diselesaikan baik melalui diskusi kelompok maupun secara 

individual agar mampu menyelesaikan masalah dan menarik suatu 

kesimpulan secara mandiri. 

 

 

Umar dan Maswan (2004) mendefinisikan inkuiri terbimbing adalah sebagai 

proses pembelajaran dimana guru menyediakan unsur-unsur asas dalam satu 

pelajaran dan kemudian meminta pelajar membuat generalisasi. 

 

Dalam pembelajaran inkuiri terbimbing guru tidak melepas begitu saja kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Guru akan memberikan pengarahan dan 

bimbingan kepada siswa dalam melakukan kegiatan-kegiatan, sehingga siswa 

mampu memahami konsep-kosep fisika dan menyelesaikan suatu permasalahan 

serta dapat menarik kesimpulan secara mandiri. Oleh karena itu, guru harus 

memiiki kemampuan mengelola kelas yang bagus. 
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Inkuiri terbimbing adalah sebagai proses pembelajaran dimana guru menyediakan 

unsur-unsur asas dalam satu pelajaran dan kemudian meminta pelajar membuat 

generalisasi.  

 

Menurut Rustaman (2003: 111)  

 

Inkuiri Terbimbing,guru membimbing siswa dengan memberi pertanyaan 

awal dan mengarahkan pada suatu diskusi. Melalui pertanyaan pengarah 

dari guru, siswa diharapkan dapatmelakukan suatu kegiatan dengan 

prosedur yang digunakan oleh para peneliti. 

 

Menurut Sanjaya (2008: 200) pembelajaran inkuiri terbimbing 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 problem atau masalah. 

 

Metode pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan metode pembelajaran yang 

sebagian besar perencanaannya disusun oleh guru dan siswa diberikan bimbingan 

berupa pertanyaan pengarah agar dapat menuntunnya dalam memecahkan suatu 

permasalahan. Kegiatan-kegiatan siswa pada Metode Pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing ditekankan pada adanya diskusi terkait dengan pertanyaan pengarah 

yang diberikan oleh guru. Pertanyaan pengarah ini dibutuhkan agar siswa dapat 

memahami masalah yang dikemukakan, serta dapat memecahkan masalah yang 

diberikan guru. 
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Langkah-langkah pembelajaran inkuiri terbimbing menurut Ibrahim (2000:13) 

antara lain: 

 

(1) Orientasi siswa pada masalah; 2 Mengorganisasikan siswa dalam 

belajar; (3) Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, (4) 

Menyajikan/mempresentasikan hasil kegiatan; (5) Mengevaluasi kegiatan. 

 

 

Dalam penelitian ini tahapan pembelajaran yang digunakan mengadaptasi dari 

tahapan pembelajaran inkuiri yang dikemukakan oleh Gulo (2002:93).  Adapun 

tahap pembelajaran inkuiri terbimbing yang ditampilkan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tahap Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

 

 
No 

Tahap Pembelajaran 

Inkuiri Terbimbing 

 

Perilaku Guru 

1 Menyajikan Masalah Guru membimbing siswa mengidentifikasi 

masalah dituliskan di papan tulis. Guru membagi 

siswa dalam kelompok. 

2 Membuat hipotesi Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

curah pendapat dalam membentuk hipotesis. Guru 

membimbing siswa dalam menentukan hipotesis 

yang relevan dengan permasalahan dan 

memperioritaskan hipotesis mana yang menjadi 

prioritas penyelidikan. 

3 Merancang percobaan Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan 

hipotesis yang akan dilakukan. Guru 

membimbing siswa mengurutkan langkah-

langkah percobaan. 

4 Melakukan percobaan 

untuk memperoleh 

informasi 

Guru membimbing siswa mendapatkan informasi 

melalui percobaan. 

5 Mengumpulkan dan 

menganilisis data 

Guru memberi kesempatan pada tiap kelompok 

untuk menyampaikan hasil pengolahan data yang 

terkumpul. 

6 Membuat kesimpulan Guru membimbing siswa dalam membuat 

kesimpulan. 

 

 

Enam langkah pada inkuiri terbimbing ini mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Para siswa akan berperan aktif 

melatih keberanian, berkomunikasi dan berusaha mendapatkan pengetahuannya 

sendiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Tugas guru adalah 
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membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga pembelajarannya 

dapat berjalan dengan lancar. 

 

Menurut Suryosubroto (2002: 201) 

Ada beberapa kelebihan pembelajaran inkuiri terbimbing, antara lain: 

(1)Membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak persediaan dan 

penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa; (2) Membangkitkan 

gairah pada siswa misalkan siswa merasakan jerih payah penyelidikannya 

menemukan keberhasilan dan kadang-kadang kegagalan; (3) Memberi 

kesempatan pada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan kemampuan; 

(4)Membantu memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya 

kepercayaan pada diri sendiri melalui proses-proses penemuan; (5)Siswa 

terlibat langsung dalam belajar sehingga termotivasi untuk belajar. 

 

 

 Kelebihan pembelajaran inkuiri terbimbing ini berpusat pada siswa, artinya siswa 

dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan  secara aktif dalam 

menemukan konsep-konsep dengan permasalahan yang diberikan oleh guru. 

Selain kelebihan, terdapat kelemahan dari pembelajaran inkuiri terbimbing 

menurut Suryosubroto (2002: 201), yaitu: 

 

Ada beberapa kelemahan pembelajaran inkuri terbimbing, antara lain: 

(1) Dipersyaratkan keharusan ada persiapan mental untuk cara belajar ini; 

(2) Pembelajaran ini kurang berhasil dalam kelas besar, misalnya sebagian 

waktu hilang karena membantu siswa menemukan teori-teori atau 

menemukan bagaimana ejaan dari bentuk kata-kata  tertentu; (3) Harapan 

yang ditumpahkan pada strategi ini mungkin mengecewakan siswa yang 

sudah biasa dengan perencanaan dan pembelajaran secara tradisional jika 

guru tidak menguasai pembelajaran inkuiri. 

 

 

Kelemahan inkuri terbimbing ini, siswa belum terbiasa untuk melaksanakan 

proses pembelajarannya, karena siswa masih terbiasa mengandalkan guru tanpa 

siswa terlibat langsung dan aktif dalam proses belajarnya. 
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3. Inkuiri Bebas Termodifikasi 

Pembelajaran inkuiri bebas termodifikasi merupakan pembelajaran dimana guru 

hanya memeberikan problem atau masalah, kemudian siswa disuruh untuk 

memecahkan melalui pengamatan, eksplorasi dan atau melalui prosedur  

penelitian untuk memperoleh jawabannya. Pemecahan dilakukan siswa atas 

inisiatif dan caranya sendiri baik secara perorangan atau kelompok. 

 

Suchman dalam Trianto (2001:139) menjelaskan bahwa metode pembelajaran 

inkuiri bebas termodifikasi adalah suatu metode pembelajaran yang menuntun 

siswa mengumpulkan data melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai alternatife 

untuk prosedur pengumpulan datanya. Dengan pembelajaran ini, siswa akan lebih 

menyadari tentang proses penyelidikannya dan mereka dapat diajarkan tentang 

prosedur ilmiah secara langsung. Kegiatan-kegiatan siswa pada metode 

pembelajaran inkuiri bebas termodifikasi ini ditekankan pada eksplorasi, 

merancang dan melaksanakan eksperimen. Oleh karena itu, guru hanya sedikit 

membimbing siswa dan berperan sebagai pendorong, nara sumber dan bertugas 

memberikan bantuan yang diperlukan untuk menjamin kelancaran proses kegiatan 

belajar siswa. Adapun bantuan yang diberikan guru adalah dengan teknik 

pertanyaan-pertanyaan, bukan penjelasan. Jadi guru hanya memeberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengarahkan siswa kepada pemecahan 

masalah yang perlu dilakukan oleh siswa untuk menjamin bahwa siswa tidak 

menjadi frustasi atau gagal. 
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Tahap-tahapan pembelajaran inkuiri bebas termodifikasi berdasarkan Joyce dan 

Weil (2009:207)  yang meliputi lima tahapan pembelajaran. Adapun tahapan 

metode pembelajaran inkuiri bebas termodifikasi dan penerapannya pada 

pembelajaran dapat ditampilkan pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2  Tahap Pembelajaran Inkuiri Bebas Termodifikasi 

 
 

No 

Tahap Pembelajaran Inkuiri 

bebas termodifikasi 

 

Perilaku Guru 

1 Tahap Pengujian Masalah Pada tahap ini guru memberikan sebuah 

masalah kepada siswa baik berupa 

demonstrasi atau pertanyaan-pertanyaan 

yang menimbulkan teka-teki. 

2 Tahap Pengumpulan 

dan Verifikasi Data 

Pada tahap ini siswa mengumpulkan 

informasi yang berhubungan dengan 

masalah yang telah diajukan dilanjutkan 

dengan membuat hipotesis. 

3 Tahap Eksperimen Pada tahap ini siswa membuat prosedur 

percobaan dan melakukan eksperimen 

berdasarkan idenya melalui serangkaian 

pertanyaan yang telah disediakan oleh guru, 

kemudian menuliskan hasil eksperimennya 

sehingga dapat menjawab permasalahan yang 

diajukan guru diawal. 

4 Tahap Merumuskan 

Kesimpulan 

Pada tahap ini siswa diminta mengolah dan 

menganalisis data hasil percobaannya 

5 Tahap Analisis Pada tahap ini siswa membuat dan 

mengemukakan kesimpulan yang 

sekaligus dapat menjawab pertanyaan 

guru di awal 

 

Lima langkah pada inkuiri bebas termodifikasi ini mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Siswa akan berperan aktif 

melatih keberanian, berkomunikasi dan berusaha mendapatkan pengetahuannya 

sendiri untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Tugas guru adalah 

memberikan bantuan berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengarahkan 

siswa kepada pemecahan masalah yang perlu dilakukan oleh siswa, sehingga 

pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. 
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4. Motivasi Belajar 

 
Memahami motivasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi mereka yang 

secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses belajar mengajar, 

terutama para guru. Motivasi belajar siswa dapat diketahui dengan melihat profil 

motivasinya. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang 

dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan 

suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri maupun 

dari luar individu.  

Menurut Uno (2008:9) 

Motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul oleh adanya rangsangan 

dari dalam maupun dari luar sehingga seseorang berkeinginan untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku atau aktivitas tertentu lebih baik dari 

sebelumnya. 

 

  

Eysenck dalam Slameto (2003: 170) motivasi dirumuskan sebagai suatu proses 

yang menentukan tingkatan kegiatan, intensitas, konsistensi, serta arah umum dari 

tingkah laku manusia, merupakan konsep yang rumit dan berkaitan dengan 

konsep-konsep lain seperti minat, konsep diri, sikap dan sebagainya.  

 

Beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan suatu 

kekuatan dalam diri individu yang timbul karena adanya rangsanagan baik dari 

dalam ataupun dari luar untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dapat dikatakan 

motivasi belajar sebagai faktor yang mendorong semangat anak untuk belajar atau 

faktor yang memberikan dasar alasan untuk belajar. Peran motivasi dalam 

pembelajaran adalah penting karena dengan motivasi siswa tidak hanya akan 

belajar dengan giat tetapi juga menikmatinya. 
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Sardiman (2006: 92-95), menyatakan bahwa ada beberapa bentuk dan cara untuk 

menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar untuk mencapai prestasi belajar, 

yaitu: 

(1)Memberi angka,(2)  Hadiah,(3)  Saingan atau kompetisi(4)  Ego-

Involvment, (5)  Memberi ulangan, (6)  Mengetahui hasil, (7)  Pujian, 

(8)  Hukuman, (9)  Hasrat untuk belajar, (10)  Minat, (11)  Tujuan yang 

diakui. 

 

 

Lebih lanjut Hamalik (2004: 161), mengemukakan tentang fungsi motivasi yaitu: 

(a) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka 

tidak akan timbul sesuatu perbuatan  seperti belajar; (b) Motivasi berfungsi 

sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan kepencapaian tujuan yang 

diinginkan; (c) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Besar kecilnya motivasi 

akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. 

 

Proses belajar dalam pelaksanaannya sangat memerlukan motivasi, sebab 

seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin 

melakukan aktivitas belajar. 

 

Hamalik (2004: 162-163), membagi motivasi menjadi 2 jenis,  yaitu:  

 

(a) Motivasi intrinsik adalah motivasi yang sebenarnya yang timbul dalam 

diri siswa sendiri dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional, seperti 

keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu; (b) Motivasi ekstrinsik 

adalah motivasi yang disebabkan oleh  faktor-faktor dari luar situasi 

belajar,  seperti penghargaan, persaingan dan hukuman.  

 

Menurut Uno (2008:7), motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari 

dalam seperti minat atau keingintahuan (curiosity). Sedangkan motivasi 
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ekstrinsik, yaitu motivasi yang terbentuk oleh faktor-faktor eksternal berupa 

ganjaran atau hukuman. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, motivasi intrinsik lebih dapat membuat seseorang 

agar mau beraktivitas karena motivasi ini muncul dari dalam dirinya. Tetapi 

dengan memberikan motivasi ekstrinsik juga akan mempengaruhi motivasi siswa 

sehingga siswa mau beraktivitas. Dalam memotivasi siswa bukan hanya secara 

ekstrinsik tetapi harus dapat menimbulkan motivasi intrinsiknya juga. Sebagai 

seorang guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa baik intrinsik maupun 

ekstrinsiknya agar hasil belajar yang dinginkan lebih baik. 

 

5. Hasil Belajar 

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. Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu 

yang ada di lingkungan sekitar. Menurut Gagne dalam Dimyati (2002:10) belajar 

terdiri dari tiga komponen penting yaitu kondisi eksternal, kondisi internal, dan 

hasil belajar. 

Keberhasilan proses belajar yang dilakukan dapat diukur dengan tolak ukur hasil 

belajar yang diperoleh oleh siswa.  Hal tersebut didukung oleh pendapat Djamarah 

dan Zain (2006: 121) 

Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar, dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar merupakan akhir atau puncak dari proses 

belajar.  Akhir dari kegiatan inilah yang menjadi tolak ukur tingkat 

keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar. 
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Menurut Lester dalam Sagala (2007: 1) mendefinisikan hasil belajar adalah upaya 

untuk memperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap belajar. Belajar 

dikatakan berhasil manakala seseorang mampu mengulangi kembali materi yang 

dipelajarinya. 

Klasifikasi belajar seperti di atas, menunjukkan bahwa untuk mencapai suatu 

tujuan pembelajaran salah satunya dapat dilihat dari hasil belajar yang diperoleh 

oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran.  Hasil belajar siswa 

merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menyerap 

atau memahami suatu materi yang disampaikan.  Suatu proses pembelajaran 

dikatakan berhasil jika hasil belajar yang diperoleh oleh siswa dapat meningkat 

atau mengalami perubahan. 

Hasil belajar adalah suatu pencapaian usaha belajar yang dilakukan siswa dalam 

aktivitas belajar yang menentukan tingkat keberhasilan pemahaman siswa.  

Sementara itu, menurut Dimyati dan Mudjiono (2002: 3-4) berpendapat bahwa: 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi 

hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal 

dan puncak proses belajar 

 

Menurut Hamalik (2002: 19) mendefinisikan hasil belajar merupakan suatu 

kemampuan yang didapat dari kegiatan belajar yang merupakan kegiatan 

kompleks.  Dengan memiliki hasil belajar, seseorang akan mampu mengartikan 

dan menganalisis ilmu pengetahuan yang dilambangkan dengan kata-kata menjadi 

suatu buah pikiran dalam memecahkan suatu permasalahan tertentu. 
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Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan kemampuan dari masing-masing individu. Dengan kata lain hasil belajar 

merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah ia menerima suatu pengetahuan 

yang diwujudkan dalam bentuk skor atau telah mengikuti tes. Hasil belajar 

menunjukkan berhasil tidaknya seorang siswa untuk menyelesaikan permasalahan 

dalam suatu kegiatan pembelajaran. 

Nilai aspek kognitif diperoleh dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

dan sintesis siswa yang dievaluasi pada setiap akhir pembelajaran. Hasil evaluasi 

kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk hasil belajar siswa 

Menurut Slameto (2003: 131) hasil belajar itu sendiri meliputi 3 aspek yaitu :  

(1) Keilmuan dan pengetahuan, konsep atau fakta (kognitif),          

(2) Kepribadian atau sikap (afektif), dan (3) Keterampilan atau penampilan 

(psikomotor). Sedangkan Hasil belajar dalam kecakapan kognitif memiliki 

beberapa tingkatan yaitu: (1) Informasi non verbal, (2) Informasi fakta dan 

pengetahuan verbal, (3)Konsep dan prinsip, (4)Pemecahan masalah dan 

kreatifitas.  

 

Menurut Bloom dalam Sardiman (2004: 23-24) bahwa ada tiga ranah hasil belajar, 

yaitu: (a) Kognitif: Knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension 

(pemahaman, menjelaskan, meringkas), analysis (menguraikan, menentukan 

hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan 

baru), evaluation (menilai), application (menerapkan); (b) Affective: Receiving 

(sikap menerima), responding (memberi respon), Valuing (menilai), organization 

(organisasi), characterization (karakterisasi); (c) Psychomotor: initiatory level, 

pre-routine level, routinized level. 
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Bedasarkan pengertian hasil belajar yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, 

maka hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

proses belajar meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor.  Hasil belajar 

tersebut bisa berbentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.  Oleh karena 

itu, seseorang yang melakukan aktivitas belajar akan memperoleh perubahan 

dalam dirinya dan memperoleh pengalaman baru, maka individu itu dikatakan 

telah belajar.  

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

Keberhasilan belajar fisika  sangat ditentukan oleh  metode pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru di dalam kelas. Metode pembelajaran tersebut tentu saja 

harus ada interaksi timbal balik antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa. 

Interaksi yang baik juga menghendaki suasana pembelajaran yang tidak 

membosankan dan memicu motivasi yang terus-menerus, sehingga tercapai tujuan 

dari pembelajaran tersebut. Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar, siswa  

memerlukan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa (student-centered) 

dan memberi kesempatan bagi siswa untuk mengemukakan gagasan-gagasan 

untuk menjawab permasalahan. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat, 

dapat menggali motivasi dan hasil belajar siswa secara efektif. Metode 

pembelajaran yang digunakan hendaknya senantiasa merangsang siswa untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar fisika siswa. 

Beberapa metode pembelajaran dapat dijadikan alternatif untuk digunakan dalam 

peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa. Metode pembelajaran tersebut 

antara lain, inkuiri terbimbing dan inkuiri bebas termodifikasi. Kedua metode 



21 
 

tersebut memiliki kesamaan karakteristik yaitu menyajikan masalah untuk 

kemudian diselesaikan melalui eksperimen. Pada kedua metode ini terdapat 

aktivitas yang mendorong siswa untuk melakukan sendiri, mengamati, 

menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan, sehingga siswa termotivasi 

untuk lebih belajar percaya diri dan berimbas pada hasil belajar siswa yang 

semakin meningkat. 

Pada penelitian ini terdapat dua bentuk variabel yaitu variabel bebas dan veriabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode inkuiri terbimbing (X1) 

dan metode inkuiri bebas termodifikasi (X2), sedangkan variabel terikatnya adalah 

motivasi belajar siswa (Y1) dan hasil belajar siswa (Y2).  

 

Dalam penelitian ini ada dua motivasi belajar siswa dan dua hasil belajar yang 

diukur yaitu motivasi belajar siswa menggunakan metode inkuiri terbimbing (Y1A) 

dan motivasi belajar siswa menggunakan metode inkuiri bebas termodifikasi 

(Y2A), serta hasil belajar siswa menggunakan metode inkuiri terbimbing (Y1B) dan 

hasil belajar menggunakan metode inkuiri terbimbing (Y2B), kemudian dilakukan 

uji hipotesis untuk mengetahui mana yang lebih tinggi rata-rata motivasi belajar 

dan hasil belajar siswa yang menggunakan metode inkuiri terbimbing dan metode 

inkuiri bebas termodifikasi. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas berikut 

diagram kerangka pemikiran. 
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  Gambar 2.1 Diagram kerangka pemikiran 

Berdasarkan gambar 2.1, penelitian ini menggunakan 2 kelas sebagai kelas 

eksperimen 1(R1) dan kelas eksperimen 2 (R2) yang akan diberi perlakuan 

berbeda, yaitu metode inkuiri terbimbing dan metode inkuiri bebas termodifikasi. 

Metode inkuiri terbimbing memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan 

masalah yang telah disampaikan sebelumnya oleh guru melalui gambar, peragaan, 

atau situasi yang sesungguhnya. Guru membimbing siswa untuk menganalisis, 

membuktikan, dan menarik kesimpulan mengenai suatu objek, sehingga siswa 

dapat mengembangkan motivasi dan minat dalam diskusi kelompok serta 

menuntut siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Dengan demikian siswa dapat 

menguasai konsep-konsep suatu materi dengan baik, sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan pada metode inkuiri bebas 

termodifikasi, siswa berusaha dituntut untuk memecahkan suatu masalah dan 

siswa juga diajak dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan. Pemecahan 

masalah dilakukan siswa atas inisiatif dan caranya sendiri. Guru hanya berperan 

sebagai fasilitator dan sedikit membimbing siwa dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang sifatnya mengarahkan siswa pada pemecahan masalah, sehingga 

    R1 

X1 

X1 

    Y1A 

    Y1B 

    Y2A 

    Y2B 

    R2 

X2 

X2 



23 
 

siswa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran dan menemukan pengetahuan 

dalam suatu materi pembelajaran. 

Dari keterangan di atas, keduanya memiliki keunggulan masing-masing sehingga 

dapat dipilih yang mana yang lebih tinggi dalam meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa. Keberhasilan proses belajar yang dilakukan dapat diukur dengan 

tolak ukur hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Secara teoretis, metode inkuiri 

terbimbing lebih unggul dibandingkan dengan metode inkuiri bebas termodifikasi, 

karena metode inkuiri terbimbing memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memecahkan masalah yang telah disampaikan sebelumnya oleh guru melalui 

gambar, peragaan, atau situasi yang sesungguhnya dan guru membimbing siswa 

dalam tahap penyelesaian masalah tersebut. Sedangkan metode inkuiri bebas 

termodifikasi, pemecahan masalah dilakukan siswa atas inisiatif dan caranya 

sendiri dan guru hanya sedikit membimbing siswa. Berdasarkan uraian di atas, 

diduga bahwa hasil belajar fisika siswa dengan metode inkuiri terbimbing akan 

lebih efektif dibandingkan dengan metode inkuiri bebas termodifikasi. 

C. Hipotesis 

Hipotesis dalam peneliti ini ada 2 (dua), yaitu: 

 

Hipotesis Pertama 

H0 : Tidak ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa antara penggunaan 

metode inkuiri terbimbing dengan metode inkuiri bebas termodifikasi. 

H1 : Ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa antara penggunaan metode 

inkuiri terbimbing dengan metode inkuiri bebas termodifikasi. 
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Hipotesis Kedua 

H0 : Tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara penggunaan metode 

inkuiri terbimbing dengan metode inkuiri bebas termodifikasi. 

H1 : Ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara penggunaan metode inkuiri 

terbimbing dengan metode inkuiri bebas termodifikasi. 


