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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN GUIDED 

INQUIRY LABORATORY PADA MATERI ELASTISITAS 

BERBASIS E-LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN 

BERPIKIR KRITIS SISWA 

 

 

 

Oleh 

 

 

IMAWATI ROHANA 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model 

pembelajaran guided inquiry laboratory pada materi elastisitas berbasis e-learning 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa secara keseluruhan dan terhadap 

masing-masing indikator kemampuan berpikir kritis. Desain penelitian ini yaitu 

pre experimental design dengan jenis one group pre-test post-test design. 

Penelitian ini menerapkan model pembelajaran guided inquiry laboratory pada 

dua kelas sampel yaitu kelas XI IPA 4 dan XI IPA 5. Data tes kemampuan 

berpikir kritis siswa baik pre-test maupun post-test diuji menggunakan analisis 

independent sample t-test, diperoleh nilai sig. (2-tailed) pre-test sebesar 0,03 yang 

menujukan terdapat perbedaan yang signifikan dan sig. (2-tailed) post-test 

diperoleh 0,06 yang menunjukan tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir 

kritis siswa pada kedua kelas sampel setelah diberi perlakukan. Kemudian hasil 

analisis uji N-gain menunjukan nilai rata-rata N-gain sebesar 0,36 dengan kategori 

sedang dan hasil uji N-gain pada masing-masing indikator kemampuan berpikir 

kritis siswa mengalami peningkatan, pada indikator menganalisis argumen 59%, 

bertanya dan menjawab pertanyaan 18%, menginduksi dan mempertimbangkan 

hasil induksi sebesar 45%, membuat dan menentukan hasil pertimbangan 24%, 

dan menentukan suatu tindakan 39%. Kemudian pada uji hipotesis paired sample 

t-test diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Hal ini menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran guided inquiry laboratory pada 

materi elastisitas berbasis e-learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa 

secara keseluruhan dan terhadap masing-masing indikator kemampuan berpikir 

kritis siswa. 

 

Kata Kunci : kemampuan berpikir kritis, elastisitas, model pembelajaran 

guided inquiry laboratory  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Mewabahnya Corona virus Disease (Covid-19) memberikan dampak terhadap 

semua sektor kehidupan termasuk sektor pendidikan. Segala upaya 

penanggulangan termasuk pencegahan dan pengendalian telah dilakukan 

pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19. Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020), terkait pelaksanaan 

kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 mengeluarkan 

kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran dalam jaringan (daring) 

atau pembelajaran jarak jauh. Kondisi sekarang menyebabkan pembelajaran di 

kelas tidak dapat dilaksanakan sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang 

fleksibel dalam waktu dan tempat. Salah satu contoh pembelajaran jarak jauh 

yaitu melalui e-learning (Nugraha, Juhadi, & Santoso, 2020). 

 

Melalui e-learning siswa dituntut lebih mampu mengelola sendiri seluruh 

proses pembelajaran, termasuk mengatur lingkungannya sendiri, memotivasi, 

meningkatkan pengetahuan secara mandiri (Noor, Hardyanto, & Wibawanto, 

2017). Pembelajaran e-learning memberikan akses bagi guru dan siswa untuk 

saling berinteraksi dan sebagai wadah bagi siswa untuk mengembangkan 

kemampuan berpikirnya (Bilkisda & Sudibyo, 2021). Oleh karena itu, perlu 

mengintegrasikan metode pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan 

kemampuan berpikir kritis siswa ke dalam proses pembelajaran. 
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Pembelajaran fisika dipandang sebagai suatu proses berpikir untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir dalam memahami konsep, prinsip, 

maupun hukum-hukum fisika, sehingga dalam proses kegiatan pembelajaran 

harus mempertimbangkan metode pembelajaran yang efektif. Setiono dan 

Tadeus (2018) mengungkapkan bahwa fisika merupakan bagian dari sains 

yang penguasaan materinya menuntut kemampuan berpikir kritis, logis, dan 

kreatif. Dari berbagai kompetensi yang menjadi tuntutan Permendiknas bahwa 

salah satu poin dari standar isi dalam mencapai fungsi dan tujuan 

pembelajaran, keterampilan berpikir kritis merupakan kompetensi yang sangat 

penting untuk dikembangkan karena melalui berpikir kritis akan melatih siswa 

untuk menganalisis suatu masalah dan memecahkan masalah di bidang fisika. 

 

Keterampilan berpikir kritis termasuk salah satu keterampilan yang dibekalkan 

kepada siswa berdasar pada Kurikulum 2013 yang telah disesuaikan dengan 

framework pembelajaran abad ke-21 yang saat ini menjadi pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan di 

Indonesia. National Education Association telah mengidentifikasi 

keterampilan abad ke-21 meliputi berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan 

kolaborasi. Kemampuan berpikir kritis merupakan bentuk aktivitas berpikir 

secara kompleks dengan melibatkan aktivitas menganalisis ide dengan 

spesifik, mampu membedakan, memilih, dapat mengidentifikasi, menilai, serta 

mengembangkan menjadi hal yang lebih sempurna (Usmeldi, Amini, & 

Trisna, 2017). Keterampilan berpikir kritis perlu dilatihkan kepada siswa agar 

dapat memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari sehingga tercipta sumber daya manusia yang dapat bertahan dan mampu 

bersaing dalam masyarakat global  

 

Faktanya kemampuan berpikir kritis siswa Indonesia masih sangat rendah. Hal 

tersebut dibuktikan oleh hasil ranking siswa Indonesia pada programme for 

international student assessment (PISA). Soal-soal yang terdapat di PISA 

memiliki karakteristik level kognitif yang tinggi sehingga mampu mengukur 

kemampuan berpikir kritis siswa. Berdasarkan hasil (PISA) 2018, skor literasi 
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sains Indonesia adalah 396 dengan peringkat 74 dari 79 negara yang 

berpartisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam 

menjawab soal yang mengarah pada kemampuan berpikir kritis masih sangat 

rendah (Marudut et al., 2020). Proses pembelajaran tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat masalah dalam pembelajaran yang menyebabkan rendahnya 

berpikir kritis siswa meskipun telah banyak praktik-praktik pembelajaran yang 

telah digunakan, namun kurang meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa dan proses pembelajaran yang belum optimal (Saputri, 2019). 

 

Pernyataan diatas diperkuat melalui hasil wawancara dengan salah satu guru 

fisika MAN 1 Lampung Tengah, diperoleh informasi bahwa adanya kebijakan 

study from home sejak pandemi Covid-19 mengakibatkan guru menerapkan 

pembelajaran e-learning kepada siswa. Pembelajaran dilaksanakan  

menggunakan metode diskusi dan tanya jawab melalui Google Classroom dan 

WhatsApp Group. Namun dalam proses pembelajaran guru cenderung lebih 

aktif dan masih banyak siswa yang belum aktif bertanya dan mengembangkan 

kemampuan berpikirnya, sehingga mengakibatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa rendah. Patonah (2014) mengungkapkan bahwa proses pembelajaran 

yang masih didominasi oleh guru, pembelajaran cenderung menghapal 

daripada mengembangkan kemampuan berpikir sehingga siswa lemah dalam 

menyampaikan gagasannya sendiri, lemah dalam menganalisis, serta 

bergantung pada orang lain dibandingkan bertanggung jawab terhadap 

pilihannya sendiri. Dari penjelasan tersebut maka diperlukan latihan untuk 

membiasakan keterampilan berpikir kritis kepada siswa, agar siswa terbiasa 

bertindak dan berpikir kritis. 

 

Rendahnya kemampuan berpikir kritis membuat siswa sulit memahami materi 

elastisitas dan hukum Hooke. Berpikir kritis termasuk kemampuan membaca 

dengan pemahaman dan mengidentifikasi materi yang dibutuhkan (Sari & 

Septiani, 2020). Kesulitan siswa pada materi elastisitas dan hukum Hooke 

diungkapkan oleh Sa’diyah, Sarwoto, dan Sukarmin, (2017) bahwa siswa 

mengalami kesulitan dalam menganalisis konsep elastisitas dan gaya 
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simpangan, kecepatan, dan percepatan, menggambarkan Hukum Hooke, dan 

materi modulus elastisitas. Selanjutnya, kesulitan siswa juga diungkapkan oleh 

Mustofa (2018) bahwa siswa sulit memahami materi terkait Hukum Hooke, 

hubungan antar besaran elastisitas, dan susunan bahan elastis.  

 

Kemampuan berpikir kritis dapat ditingkatkan dengan kegiatan eksperimen. 

Melalui eksperimen siswa dapat belajar secara langsung menggunakan 

kegiatan-kegiatan percobaan dan media-media yang menekankan pada 

pembentukan kemampuan proses berpikir (Anggreani, 2015). Roestiyah 

(2012) mengungkapkan bahwa dengan kegiatan eksperimen, siswa mampu 

mencari dan menemukan sendiri jawaban atas persoalan-persoalan yang 

dihadapinya serta dapat terlatih dalam cara berpikir ilmiah sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat yang 

dikemukakan Triwiyono (2011), bahwa pembelajaran dengan eksperimen 

terbimbing lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

siswa dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, 

diperlukan inovasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan model Guided-Inquiry 

Laboratory. 

 

Inkuiri laboratorium terbimbing (Guided inquiry laboratory) merupakan salah 

satu model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas eksperimen. 

Menurut Wenning (2011), pembelajaran inkuiri laboratorium terbimbing 

merupakan kegiatan mandiri yang secara bertahap dapat melatih siswa untuk 

menjadi individu yang lebih mandiri dalam merencanakan eksperimen dan 

mengumpulkan data. Kegiatan mandiri yang dilakukan oleh siswa dalam 

merancang pengamatan dan melakukan pengamatan dengan mengubah 

berbagai variabel untuk memperoleh hasil hingga melakukan analisis untuk 

memperoleh kesimpulan yang tepat dapat mengoptimalkan keterampilan dan 

kemampuan berpikirnya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Febri, et al., 

(2020) bahwa penerapan guided inquiry laboratory efektif untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui proses aktif 
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memikirkan suatu hal secara mendalam, mengajukan pertanyaan, dan 

menemukan informasi yang relevan. 

 

Kemampuan berpikir kritis siswa dapat dikembangkan melalui model 

pembelajaran yang melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran. Hal tersebut 

sesuai dengan hasi penelitian Hamdani, Prayitno, dan Karyanto (2019) bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa dapat dikembangkan melalui metode yang 

melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran. Sintaks pembelajaran guided 

inquiry laboratory yang dikembangkan oleh Wenning terdiri dari observasi, 

manipulasi, generalisasi, verifikasi, dan aplikasi. Sintaks tersebut dapat 

mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis, karena menuntut siswa aktif 

untuk mampu menyelesaikan suatu permasalahan secara mandiri, sehingga 

memungkinkan dilaksanakan dalam pembelajaran daring dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan 

berupa e-learning google classroom. Hal tersebut didukung oleh penelitian 

Zuriah (2020) bahwa penggunaan google classroom dalam kegiatan 

pembelajaran dapat meningkatkan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis 

siswa. 

 

Berdasarkan uraian diatas, penerapan model guided inquiry laboratory dalam 

pembelajaran online diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Guided Inquiry Laboratory Pada Materi Elastisitas 

Berbasis E-Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa”  

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu: 

1. bagaimana pengaruh model pembelajaran guided inquiry laboratory pada 

materi elastisitas berbasis e-learning terhadap kemampuan berpikir kritis 

siswa. 
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2. bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran guided inquiry 

laboratory pada materi elastisitas berbasis e-learning ditinjau dari masing-

masing indikator kemampuan berpikir kritis 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rincian rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. mengetahui pengaruh model pembelajaran guided inquiry laboratory pada 

materi elastisitas berbasis e-learning terhadap kemampuan berpikir kritis 

siswa. 

2. mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran guided inquiry 

laboratory pada materi elastisitas berbasis e-learning ditinjau dari masing-

masing  indikator kemampuan berpikir kritis  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. sebagai suatu acuan atau inspirasi bagi guru dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran dengan menggunakan model guided inquiry laboratory 

terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa 

2. bagi siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam 

menyelesaikan masalah. 

3. bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan referensi terhadap penelitian yang relevan. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

 

Supaya penelitian ini mampu mencapai sasaran masalah yang telah 

dirumuskan, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran Guided Inquiry Laboratory merupakan kegiatan 

mandiri yang secara bertahap dapat melatih siswa untuk menjadi individu 

yang lebih mandiri dalam merencanakan eksperimen dan mengumpulkan 
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data. Langkah–langkah guided inquiry laboratory yang akan diterapkan 

adalah tahapan guided inquiry laboratory menurut wenning (2011) yang 

terdiri dari observasi, manipulasi, generalisasi, verifikasi, dan aplikasi. 

2. Berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir reflektif dan beralasan 

yang difokuskan pada apa yang dipercayai atau dilakukan. Indikator 

kemampuan berpikir kritis yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu 

indikator kemampuan berpikir kritis yang dikembangkan oleh Ennis 

(1985) yang dibatasi hanya 5 indikator yaitu menganalisis argumen, 

bertanya dan menjawab pertanyaan, menginduksi dan mempertimbangakn 

hasil induksi, membuat dan menentukan hasil pertimbangan, dan 

menentukan suatu tindakan. 

3. Penelitian ini dilaksanakan secara full daring dengan tipe asynchronous 

menggunakan platform Google Classroom 

4. Pengukuran kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini menggunakan 

8 soal uraian yang dikembangkan oleh Zulmi dan Akhlis (2020) 

5. Kegiatan penyelidikan pada tahapan guided inquiry laboratory akan 

dilakukan menggunakan virtual laboratorium PhET Simulation pada 

https://phet.colorado.edu/ 

6. Populasi penelitian ini yaitu seluruh kelas XI IPA semester ganjil Tahun 

ajaran 2021/2022 MAN 1 Lampung Tengah dengan sampel dua kelas yaitu 

XI IPA 4 dan XI IPA 5 dipilih dengan teknik purposive sampling. 

7. Materi yang digunakan pada penelitian ini yaitu materi fisika SMA/MA 

kelas XI semester ganjil tentang Elastisitas pada KD 3.6 Menganalisis sifat 

elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari dan KD 4.6 Melakukan 

percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan berikut presentasi hasil dan 

makna fisisnya. 

8. Uji pengaruh dalam penelitian ini dibatasi hanya dengan melihat dari uji n-

gain. 

 

https://phet.colorado.edu/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Kerangka Teoretis 

 

2.1.1. Model Pembelajaran Guided Inquiry Laboratory 

 

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang 

digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Wenning 

(2011) model pembelajaran merupakan kerangka untuk interaksi 

antara guru dan siswa pada aktivitas yang terkait dengan 

pembelajaran. Model pembelajaran yang berpusat pada guru, fokus 

ditempatkan lebih pada guru yang mentransmisikan informasi, 

sedangkan dalam model pembelajaran yang berpusat pada siswa, 

fokus ditempatkan lebih pada siswa yang membangun pengetahuan 

dari pengalaman. 

 

Pendekatan student centered melibatkan siswa untuk berperan aktif 

dalam proses pembelajaran dan melibatkan siswa dalam proses 

berpikir kritis. Menurut Qutoshi dan Poudel (2014) pendekatan 

student centered melibatkan partisipasi siswa secara aktif dalam 

proses berpikir kritis melalui eksplorasi dan konstruksi. Model 

pembelajaran inkuiri merupakan model pembelajaran student 

centered yang melatih siswa dalam suatu proses untuk 

menginvestigasi dan menjelaskan suatu fenomena. Menurut 

penelitian Prasetyowati dan Suyatno (2016) model pembelajaran 
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inkuiri lebih lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam berpikir 

kritis. Wenning (2005) membagi inkuiri laboratorium menjadi 3 

jenis yaitu Guided Inquiry Laboratory, Bounded Inquiry Laboratory, 

dan Free Inquiry Laboratory. 

 

Tingkatan inkuiri pada sains terdiri dari 5 level, yaitu discovery 

learning, interactive demonstration, inquiry lesson, inquiry 

laboratory, dan hypothetical inquiry (Wenning, 2011). Setiap level 

memiliki tujuan pedagogis, menurut Wenning (2011) tujuan 

pedagogis guided inquiry laboratory yaitu siswa membuat hukum 

empiris berdasarkan pengukuran variabel (bekerja kolaboratif untuk 

membangun pengetahuan yang lebih rinci). Guided Inquiry 

Laboratory merupakan kegiatan mandiri yang secara bertahap dapat 

melatih siswa untuk menjadi individu yang lebih mandiri dalam 

merencanakan eksperimen dan mengumpulkan data (Wenning, 

2011). Pelaksanaan model inquiry laboratory pada dasarnya 

memiliki dua fase, yaitu fase pra-inkuiri dan inkuiri. Kegiatan pra 

inkuiri dilakukan untuk mengaktifkan pengetahuan awal siswa 

sedangkan menuntun tanya jawab berupa soal-soal untuk 

membimbing siswa dalam pelaksanaan praktik. 

 

Menurut Wenning (2011), guided inquiry laboratory mempunyai ciri 

khusus yakni adanya kegiatan pre-lab untuk mengaktifkan 

pengetahuan awal siswa dan membantu siswa memahami konsep, 

tujuan pembelajaran serta proses untuk melakukan penyelidikan. 

Tahapan model pembelajaran inkuiri cocok untuk pengajaran 

konsep, prinsip, dan hukum dalam sains menggunakan materi 

pelajaran yang dijumpai dalam ilmu fisika. Terdapat lima tahap 

model pembelajaran guided inquiry laboratory menurut Wenning 

(2011) seperti pada Tabel berikut: 
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Tabel 1. Tahapan Model Pembelajaran guided inquiry laboratory 

Wenning (2011) 

 

Tahapan Aktifitas Aspek 

Kemampuan 

Berpikir 

Kritis 

Indikator 

Kemampuan 

Berpikir 

Kritis 

Observasi Siswa 

mengamati 

fenomena atau 

masalah yang 

diberikan untuk 

memprediksi 

dan 

menentukan 

variabel 

kontrol dan 

variabel 

respon, 

kemudian 

siswa 

mendefinisikan 

variabel yang 

terkait 

Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

 

Fokus pada 

pertanyaan 

 

Menganalisis 

argumen 

Bertanya dan 

menjawab 

suatu 

penjelasan 

atau tantangan 

Membangun 

keterampilan 

dasar 

Mengobservas

i dan 

mempertimba

ngkan laporan 

observasi 

Manipulas

i 

Siswa 

melakukan 

eksperimen 

kualitatif 

terkontrol 

(tidak 

menggunakan 

alat ukur) 

dengan 

mengubah 

salah satu 

variabel dan 

menjelaskan 

hasil 

pengamatannya 

terhadap 

eksperimen 

yang telah 

dilakukan. 

Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

 

Menganalisis 

argumen 

 

 

 

Strategi dan 

taktik 

Menentukan 

suatu tindakan 
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Tahapan Aktifitas Aspek 

Kemampuan 

Berpikir 

Kritis 

Indikator 

Kemampuan 

Berpikir 

Kritis 

Generalisa

si 

Siswa 

merancang dan 

melakukan 

percobaan 

Kemudian 

siswa 

melakukan 

analisis data 

hasil 

penyelidikan 

secara 

menyeluruh 

sampai pada 

menyimpulkan 

hasil 

penyelidikan 

yang telah 

dilakukan 

 

Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

 

Menganalisis 

argumen 

 

 

 

Strategi dan 

taktik 

Menentukan 

suatu tindakan 

  

Verifikasi Masing-masing 

kelompok 

mengkomunika

sikan hasil 

praktikum dan 

membandingka

n dengan 

kelompok lain. 

Jika terdapat 

data yang 

berbeda maka 

dilakukan 

verifikasi antar 

kelompok 

berdasarkan 

teori. 

Perbedaan 

yang muncul 

kemungkinan 

merupakan 

akibat dari 

kesalahan saat 

praktikum 

berlangsung 

Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

 

Menganalisis 

argumen 

 

 

 

Strategi dan 

taktik 

Menentukan 

suatu tindakan 
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Tahapan Aktifitas Aspek 

Kemampuan 

Berpikir 

Kritis 

Indikator 

Kemampuan 

Berpikir 

Kritis 

Aplikasi Siswa 

menyelesaikan 

lembar kerja 

yang diberikan 

dan menjawab 

pertanyaan-

pertanyan yang 

disajikan pada 

lembar kerja 

tersebut 

Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

 

Menganalisis 

argumen 

Bertanya dan 

menjawab 

suatu 

penjelasan 

atau tantangan 

Menyimpulka

n 

 

Menginduksi 

dan 

mempertimba

ngkan 

Membuat 

penjelasan 

lanjut 

Mendefinisika

n istilah dan 

mempertimba

ngkan suatu 

definisi 

Mengidentifik

asi asumsi 

 

Melatihkan indikator kemampuan berpikir kritis disetiap tahapan 

dalam proses pembelajaran akan melatih siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berpikirnya kritisnya. Setiap tahapan 

dirancang dengan mengajarkan atau melatihkan keterampilan 

berpikir dalam pembelajaran yang akan membantu siswa untuk 

menjadi pemikir yang kritis secara efektif (Windarti, Kirana, & 

Widodo, 2013). Hal tersebut akan membuat siswa menjadi  terbiasa 

menghadapi tantangan dan memecahkan suatu masalah. Dengan 

kemampuan berpikirnya siswa mampu menganalisis suatu 

permasalahan sehingga memperoleh kesimpulan yang tepat. Hal ini 

diperkuat oleh penelitian Nuryanti, Zubaidah dan Diantoro (2018) 

bahwa salah satu cara untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis 

adalah melalui proses pembelajaran. 

 

Penerapan model pembelajaran guided inquity laboratory dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 
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Kemampuan berpikir kritis siswa dapat ditingkatkan melalui proses 

aktif memikirkan suatu hal secara mendalam, mengajukan 

pertanyaan, dan menemukan informasi yang relevan (Febri, et al., 

2020). Penelitian yang dilakukan Lasia (2020) menyatakan bahwa 

inkuiri laboratorium terbimbing berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran aktif dan mendukung pembelajaran yang bermakna, 

serta dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis.  

 

Model pembelajaran inkuiri laboratorium terbimbing memberikan 

pengaruh yang baik terhadap kemampuan berpikir kreatif dan 

berpikir logis siswa. Keterampilan berpikir kreatif siswa perlu 

ditingkatkan dengan cara memberikan fasilitas dan kesempatan bagi 

siswa untuk mengembangkan kreativitasnya (Tumuran, Gusrayani, 

dan Jayadinata, 2016). Hasil penelitian Fatmala, Suyanto, dan 

Wahyudi (2020) menunjukkan bahwa model pembelajaran inkuiri 

laboratorium terbimbing berpengaruh signifikan terhadap 

keterampilan berpikir tingkat tinggi termasuk keterampilan berpikir 

kreatif siswa.  

 

2.1.2. Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Secara kontekstual, berpikir dapat digolongkan menjadi 2 bagian 

yaitu berpikir tingkat tinggi (high order thinking) dan berpikir 

tingkat rendah (low order thinking). Kemampuan berpikir 

merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang sangat 

diperlukan setiap individu dalam menghadapi tantangan abad 21. 

National Education Association telah mengidentifikasi keterampilan 

abad ke-21 meliputi berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan 

kolaborasi. Kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan seseorang 

agar dapat menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam 

kehidupan.  
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Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk mengetahui sebuah 

permasalahan lebih mendalam, dan menemukan solusi untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Menurut Facione (2011) berpikir 

kritis merupakan pengaturan diri dalam memutuskan sesuatu yang 

menghasilkan interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, maupun 

pemaparan menggunakan suatu bukti, konsep, metodologi, kriteria, 

atau pertimbangan kontekstual yang menjadi dasar dibuatnya 

keputusan. Sementara itu, Ennis (2011) berpendapat bahwa berpikir 

kritis merupakan kemampuan berpikir reflektif dan beralasan yang 

difokuskan pada apa yang dipercayai atau dilakukan 

 

Siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan. Berpikir kritis merupakan 

salah satu kemampuan tingkat tinggi, dimana siswa bukan mencari 

jawaban semata namun juga mempertanyakan jawaban, fakta atau 

informasi yang ada. Ennis (2011) mengungkapkan bahwa sebuah 

proses dalam mengungkapkan tujuan yang dilengkapi dengan alasan 

tegas tentang suatu kepercayaan dan kegiatan yang dilakukan. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Ghofur, Nafisah dan Eryadini 

(2016) bahwa kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan 

seseorang melakukan penalaran untuk mengintegrasikan 

pengetahuannya dalam menganalisis fakta, membuat dan 

mempertahankan gagasan, membuat suatu perbandingan, dan 

memberikan kesimpulan untuk memecahkan masalah 

 

Seorang pemikir kritis mampu menganalisis dan mengevaluasi setiap 

informasi yang diterimanya. Hal ini sejalan dengan pendapat Duron 

et al., (2006) bahwa pemikir kritis mampu menganalisis dan 

mengevaluasi informasi, memunculkan pertanyaan dan masalah, 

menyusun pertanyaan dan masalah tersebut dengan jelas, 

mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan menggunakan 

ide-ide abstrak, berpikiran terbuka, serta mengkomunikasikannya 
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dengan efektif. Sementara itu, menurut Yuli dan Sari (2007) berpikir 

kritis merupakan upaya untuk menguji sesuatu yang dipercaya 

kebenarannya atau pengetahuan dengan bukti-bukti yang 

mendukung sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat. 

 

Dalam mempelajari fisika diperlukan suatu kemampuan berpikir 

karena fisika pada hakikatnya berkaitan dengan struktur dan ide 

abstrak yang disusun secara sistematis dan logis melalui proses 

penalaran deduktif. Menurut Arini dan Juliadi (2018) dalam 

mempelajari fisika kurang tepat bila dilakukan dengan cara 

menghafal, fisika dapat dipelajari dengan baik yaitu dengan cara 

mengerjakan latihan-latihan dan mulai berpikir bagaimana 

merumuskan masalah, merencanakan penyelesaian, mengkaji 

langkah- langkah penyelesaian, membuat dugaan bila data yang 

disajikan kurang lengkap, diperlukan sebuah kegiatan berpikir yang 

disebut berpikir kritis. Hal tersebut didukung oleh penelitian Sarjono 

(2017) Pembiasan berpikir kritis siswa di sekolah dapat dilakukan 

melalui pembelajaran fisika dengan mengedepankan problem 

solving.  

 

Menurut Setyawati (2013), ciri-ciri seseorang berpikir kritis adalah 

sebagai berikut: (1) menyelesaikan suatu masalah dengan tujuan 

tertentu, (2) menganalisis, menggeneralisasikan, mengorganisasikan 

ide berdasarkan fakta/ informasi yang ada, dan (3) menarik 

kesimpulan dalam menyelesaikan masalah tersebut secara sistematik 

dengan argumen yang benar. Sedangkan ciri–ciri kemampuan 

berpikir kritis menurut Ennis (1989) yaitu: (1) Mencari pernyataan 

yang jelas dari setiap pernyataan, (2) Mencari alasan, (3) Berusaha 

mengetahui informasi dengan baik, (4) Memakai sumber yang 

memiliki kredibilitas dan menyebutkannya, (5) Memperhatikan 

situasi dan kondisi secara keseluruhan, (6) Berusaha tetap relevan 

pada ide utama, (7) Mengingat kepentingan asli dan mendasar, (8) 
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Mencari alternative, (9) Bersikap dan berpikir terbuka, (10) 

Mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan 

sesuatu, (11) Mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila 

memungkinkan, (12) Bersikap secara sistematis dan teratur dengan 

bagian-bagian dari keseluruhan masalah, (13) Peka terhadap tingkat 

keilmuan dan keahlian orang lain. 

 

Aspek indikator berpikir kritis diklasifikasikan menjadi lima 

menurut Ennis (1985:68), yaitu: (1) memberikan penjelasan 

sederhana (elementary clarification), (2) membangun keterampilan 

dasar (basic support), (3) Penarikan kesimpulan (inference), (4) 

Memberikan penjelasan lebih lanjut (advanced clarification), (5) 

Mengatur strategi dan taktik (strategies and tactics). Indikator 

berpikir kritis tersebut dijabarkan pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 2. Indikator Kemampuan Berpikir Kritis Ennis (1985:68) 

No Aspek Berpikir  

kritis 

Indikator Berpikir kritis 

1 Memberikan 

penjelasan sederhana 

Fokus pada pertanyaan 

Menganalisis argumen 

Bertanya dan menjawab suatu 

penjelasan atau tantangan 

2 Membangun 

keterampilan dasar 

Mempertimbangkan apakah 

sumber dapat dipercaya atau tidak 

Mengobservasi dan 

mempertimbangkan laporan 

observasi 

3 Menyimpulkan Mendeduksi dan 

mempertimbangkan hasil deduksi 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan hasil induksi 

Membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan 

4 Membuat penjelasan 

lebih lanjut 

Mendefinisikan istilah dan 

mempertimbangkan suatu definisi 

Mengidentifikasi asumsi 

5 Strategi dan taktik Menentukan suatu tindakan 
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Indikator berpikir kritis harus dipahami oleh guru dan praktisi 

pendidikan. Dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan 

melibatkan kognitif siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi 

gagasan atau argumen berdasarkan informasi dan sumber lain yang 

mendukung, sehingga memungkinkan siswa untuk dapat 

menciptakan teori sendiri dari penemuan yang diperolehnya. 

Kemampuan berpikir kritis membutuhkan penggunaan proses 

kognitif analitis dan evaluatif dan terutama terdiri dari menganalisis 

argumen berdasarkan konsistensi logis dengan tujuan mengenali 

penalaran yang keliru yang sangat perlu diajarkan kepada seluruh 

siswa. Berdasarkan berbagai indikator berpikir kritis menurut 

beberapa ahli, penelitian ini mengacu pada indikator berpikir kritis 

yang telah dipaparkan oleh Ennis (1985). 

 

Kemampuan berpikir kritis siswa dapat ditingkatkan dengan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa. menurut Widyadnyana, 

Sadia dan Suastra (2014) mengungkapkan bahwa kemampuan 

berpikir kritis dapat ditingkatkan dengan cara menerapkan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa dan tidak hanya menekankan 

siswa untuk banyak menggunakan hafalan tetapi memberikan 

permasalahan untuk melatih kemampuan berpikirnya. Hal tersebut 

sejalan dengan penelitian Aini, Ramdani, dan Raskun (2018) bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilatih dengan pembelajaran 

yang menuntut siswa untuk melakukan eksplorasi, percobaan, 

penemuan, dan memecahkan masalah melalui pembelajaran dengan 

kelompok kecil. berdasarkan penelitian Hamdani, Prayitno, dan 

Karyanto (2019) juga mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir 

kritis siswa dapat dikembangkan melalui pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, 

mendukung siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri seperti 

dalam kegiatan eksperimen yaitu analisis masalah, melakukan 

percobaan, dan menyimpulkan hasil percobaan. 
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Berdasarkan berbagai penjelasan terkait kemampuan berpikir kritis 

siswa, penelitian ini menggunakan aspek indikator kemampuan 

berpikir kritis yang dikembangkan oleh Ennis (2011) yang terdiri 

dari memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan 

dasar, menyimpulkan, membuat penjelasan lebih lanjut, dan strategi 

dan taktik. Indikator yang diujikan dalam penelitian ini dibatasi 

hanya 5 indikator yaitu menganalisis argumen, bertanya dan 

menjawab pertanyaan, menginduksi dan mempertimbangakn hasil 

induksi, membuat dan menentukan hasil pertimbangan, dan 

menentukan suatu tindakan. 

 

2.1.3. Online Learning 

 

Pademi Covid-19 (Corona Virus Disease) telah mengganggu proses 

pembelajaran secara konvensional. Pembelajaran secara online 

adalah salah satu alternatif yang dapat mengatasi masalah tersebut. 

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran 

Covid-19 yang menyatakan proses pembelajaran dilaksanakan secara 

online untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi 

siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian 

kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.  

 

Online learning merupakan pembelajaran yang memungkinkan 

penyampaian materi ajar dengan memanfaatkan media internet atau 

media jaringan komputer lain. Menurut Bentley, Selassie, dan 

Shegunshi, (2012) Online learning atau sistem belajar virtual 

merupakan sistem pembelajaran dengan mengintegrasikan koneksi 

internet dengan proses belajar mengajar. Pembelajaran online 

merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan 



19 

 

 
 

koneksi internet sebagai penghubung terjalinnya komunikasi antara 

pendidik dan peserta didik tanpa adanya kontak fisik (Windhiyana, 

2020). Dengan demikian pembelajaran online dapat dilakukan dari 

manapun siswa dan guru berada. Berdasarkan penjelasan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa guru dan siswa dapat melakukan 

pembelajaran hanya dengan mengandalkan koneksi internet dan 

mereka tidak perlu ruang kelas untuk melakukan proses 

pembelajaran. 

 

Pembelajaran online juga memiliki kelebihan mampu menumbuhkan 

kemandirian belajar (self regulated learning). Penggunaan aplikasi 

online mampu meningkatkan kemandirian belajar (Oknisih, 

Wahyuningsih, dan Suyoto, 2019). Kuo, et al., (2014) menyatakan 

bahwa pembelajaran online lebih bersifat berpusat pada siswa yang 

menyebabkan mereka mampu memunculkan tanggung jawab dan 

otonomi dalam belajar (learning autonomy). Belajar secara online 

menuntut siswa untuk mempersiapkan sendiri pembelajarannya, 

mengevaluasi, mengatur dan mempertahankan motivasi dalam 

belajar. 

 

Online learning mempunyai ciri-ciri, antara lain memiliki konten 

yang relevan dengan tujuan pembelajaran; 2) menggunakan metode 

instruksional, misalnya penyajian contoh dan latihan untuk 

meningkatkan pembelajaran; 3) menggunakan elemen-elemen media 

seperti kata-kata dan gambar-gambar untuk menyampaikan materi 

pembelajaran; 4) memungkinkan pembelajaran langsung berpusat 

pada pengajar (synchronous e-learning) atau didesain untuk 

pembelajaran mandiri (asynchronous e-learning); 5) membangun 

pemahaman dan keterampilan yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran baik secara perseorangan atau meningkatkan kinerja 

pembelajaran kelompok (Clark & Mayer, 2008).  
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E-Learning menurut Hartanto (2016) memiliki dua tipe yaitu 

synchronous dan asynchronous. Synchronous berarti pada waktu 

yang sama. Proses pembelajaran terjadi pada waktu yang sama 

antara siswa dengan guru. Dalam pelaksanaannya synchronous 

training  mengharuskan pendidik dengan peserta didik mengakses 

internet secara bersamaan. Synchronous training merupakan 

gambaran nyata namun bersifat maya (virtual) dengan semua peserta 

didik terhubung melalui internet. Sedangkan asynchronous berarti 

tidak pada waktu yang sama. Siswa dapat mengambil waktu 

pembelajaran berbeda dengan dengan pendidik memberikan materi. 

Dalam pelaksanaan asynchronous training siswa dapat mengakses 

materi pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Siswa dapat 

melaksanakan pembelajaran dan menyelesaikannya setiap saat sesuai 

rentang jadwal yang ditentukan. 

 

Terdapat tiga bentuk online learning melalui internet menurut 

Haughey (Hardjito, 2002) sebagai dasar pengembangan sistem 

pembelajaran dengan mendayagunakan internet, yaitu: web course, 

web centric course dan web enhanced course. Web course adalah 

pelaksanaan pembelajaran sepenuhnya disampaikan melalui internet. 

Web Centric Course adalah pembelajaran dengan sebagian bahan 

belajar dan latihan disampaikan melalui internet sedangkan ujian dan 

sebagian konsultasi, diskusi dan latihan dilakukan sesara tatap muka. 

Web Enhanced Course adalah pemanfaatan internet untuk 

pendidikan untuk menunjang peningkatan kualitas kegiatan belajar 

di kelas, kegiatan pembelajaran utama dalam bentuk ini adalah 

kegiatan tatap muka di kelas. Berdasarkan tiga bentuk online 

learning yang telah diuraikan, penelitian ini dilaksanakan dengan 

menggunakan bentuk web course yaitu seluruh kegiatan 

pembelajaran dilakukan secara online. 
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2.1.4. Laboratorium Virtual  

 

Virtual Laboratory atau Laboratorium Virtual merupakan 

serangkaian alat-alat laboratorium dalam bentuk perangkat lunak 

(software) komputer yang berbasis multimedia interaktif dan 

dioperasikan dengan menggunakan komputer dan dapat 

mensimulasikan kegiatan di laboratorium sehingga pengguna 

seakan-akan berada di laboratorium sebenarnya. Menurut Yusuf dan 

Widyaningsih (2020) penerapan teknologi dalam proses 

pembelajaran berupa penggunaan media laboratorium virtual untuk 

menjelaskan konsep-konsep yang membutuhkan praktikum. 

Laboratorium virtual memungkinkan siswa memvisualisasikan dan 

berinteraksi dengan fenomena yang akan mereka alami jika 

melakukan percobaan di laboratorium nyata (Martinez, et al., 2011). 

Selanjutnya menurut Sony dan Katkar (2014) laboratorium virtual 

merupakan sebuah pengalaman interaktif dimana siswa mengamati 

dan memanipulasi objek sistem yang dihasilkan, data, atau fenomena 

dalam rangka untuk memenuhi tujuan pembelajaran.  

 

Saat ini telah tersedia sebuah program yang dapat menampung 

simulasi yang terdiri dari beberapa bidang ilmu sains. Program 

simulasi tersebut bernama Physics Education Technology (PhET). 

Aplikasi PhET simulation merupakan software yang dikembangkan 

oleh Universitas Colorado, USA yang menyerupai laboratorium 

sebenarnya. PhET Simulations adalah salah satu media komputasi 

yang menyediakan animasi baik fisika, biologi, maupun sains lain. 
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Gambar 1. PhET Simulations 

 

Menurut Purwanto et al., (2016) di dalam media PhET simulations 

terdapat sub-file yang dapat dipilih sendiri dan animasi apa yang 

ingin ditampilkan. Dalam media ini dapat menampilkan suatu materi 

yang bersifat abstrak dan dapat dijelaskan dengan gamblang oleh 

media ini sehingga siswa dengan mudah memahami materi tersebut. 

Simulasi PhET ini memuat suatu animasi fisika yang abstrak atau 

tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata, seperti: alat dan bahan 

yang digunakan pada materi elastisitas. Selanjutnya Wuryaningsih 

(2014) berpendapat bahwa simulasi-simulasi PhET merupakan 

gambar bergerak atau animasi interaktif yang dibuat layaknya 

permainan dimana siswa dapat belajar dengan melakukan eksplorasi. 

Untuk eksplorasi secara kuantitatif, simulasi PhET memiliki alat 

ukur seperti penggaris, stopwatch, voltmeter, dan termometer 

(Sugiarti, 2015). 

 

Menurut Finkelstein, et al., (2006) simulasi PhET menekankan 

hubungan antara fenomena kehidupan nyata dengan ilmu yang 

mendasari, mendukung pendekatan interaktif dan konstruktivis, 

memberikan umpan balik, dan menyediakan tempat kerja kreatif. 

Fenomena fisika dan konsep-konsepnya yang terkait dengan simulasi 

serta terkait dengan aplikasi keseharian siswa dapat menambah 

pengetahuan siswa secara visual dan meningkatkan kemampuan 
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berpikir kritisnya (Sunni, Wartono, & Diantoro, 2014). Pembelajaran 

dengan media PhET dapat melibatkan siswa dalam aktivitas 

pembelajaran yang memerlukan keterampilan kognitif yang lebih 

tinggi dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa (Zahara, 

Yusrizal, & Rahwanto, 2015). 

 

Laboratorium virtual PhET dapat dengan mudah dijalankan dan 

dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam konsep–konsep fisika. 

Hal ini didukung penelitian Krisdiana dan Supardi (2015) bahwa 

PhET adalah media simulasi interaktif yang mengajak siswa belajar 

melalui simulasi interaktif berbasis penemuan untuk memperjelas 

konsep-konsep fisis. Interaksi siswa dengan media dapat 

menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan 

meningkatkan keterlibatan siswa untuk berperan aktif dalam 

menemukan konsep-konsep yang baru (Rahayu & Erman, 2017). 

Simulasi yang disediakan PhET interaktif mengajak siswa untuk 

belajar dengan cara mengeksplorasi secara langsung sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa (Rahayu, 2017). 

 

Media PhET dapat membuat siswa tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran dan siswa tidak hanya membayangkan secara abstrak 

tentang konsep-konsep fisika yang diajarkan. Sesuai dengan 

penelitian Yuafi dan Endryansyah (2015) bahwa terdapat pengaruh 

penerapan pembelajaran berbantuan media pembelajaran PhET 

terhadap hasil belajar siswa dikarenakan dapat menciptakan 

pembelajaran yang aktif, kreatif, efisien, dan menyenangkan. Hasil 

penelitian Zahara, Yusrizal, dan Rahwanto (2015) juga 

mengungkapkan bahwa pembelajaran dengan media simulasi PhET 

dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. 
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2.1.5. Learning Management System (LMS) 

 

Learning Management System atau yang lebih dikenal dengan 

sebutan LMS adalah suatu perangkat lunak yang digunakan untuk 

membuat materi pembelajaran secara online berbasiskan web dan 

mengelola kegiatan pembelajaran serta hasil-hasilnya. Menurut 

Mahnegar (2012) Learning Management System (LMS) merupakan 

suatu aplikasi atau software yang digunakan untuk mengelola 

pembelajaran online yang meliputi beberapa aspek yaitu materi, 

penempatan, pengelolaan, dan penilaian. Sedangkan menurut 

Permana (2013) Learning Management System (LMS) adalah sebuah 

perangkat lunak untuk membuat materi pembelajaran berbasis web 

yang mengelola kegiatan pembelajaran beserta hasilnya dan 

memfasilitasi interaksi antar pendidik dan peserta didik, antar 

pendidik, dan antar peserta didik.  

 

Melalui LMS peserta didik dapat melihat nilai tugas dan tes serta 

peringkatnya berdasarkan nilai tugas maupun tes yang diperoleh. 

Selain itu, siswa dapat melihat modul-modul yang ditawarkan, 

mengambil tugas-tugas dan tes-tes yang harus dikerjakan, serta 

melihat jadwal diskusi secara maya dengan instruktur, narasumber 

lain, dan peserta didik lain. LMS tersedia dalam berbagai macam 

pilihan. Wijayanti, Maharta, dan Suana  (2017) mengungkapkan 

bahwa terdapat beberapa jenis LMS yang dapat dimanfaatkan dalam 

proses pembelajaran diantaranya adalah Schoology, Learnboost, 

Edmodo, Moodle, Google Classroom dan lain-lain.  

 

Pembelajaran virtual bisa juga dilaksanakan secara asynchronous 

dan gratis (di luar biaya koneksi internet). Salah satu website yang 

cukup banyak memiliki fitur untuk mendukung pembelajaran, yaitu 

Google Classroom. Google Classroom merupakan social network 

berbasis lingkungan sekolah, yang dikembangkan oleh Google, 
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Google Classroom ditujukan untuk penggunaan bagi guru, siswa, 

dan orang tua siswa Seperti halnya social network yang lain, Google 

Classroom dapat diakses secara free di situs 

www.classroom.google.com 

 

Google classroom dapat mempermudah guru dalam pengelolaan 

kelas secara virtual yang integratif dan lebih praktis dengan berbagai 

fitur-fitur yang dimiliki. Menurut Pradana (2017), Google Classroom 

merupakan sebuah produk layanan yang tergabung dalam Google 

For Education yang sangat istimewa, karena layanan yang satu ini di 

dalamnya memiliki banyak fitur-fitur seperti memberi pengumuman 

atau tugas, mengumpulkan tugas dan melihat siapa saja yang sudah 

mengumpulkan tugas. 

Fitur-fitur Google Classroom antara lain:  

a. Tugas (Assignments)  

Setiap tugas yang dikirimkan oleh siswa akan disimpan dan 

dinilai pada rangkaian aplikasi Google Classroom. Daripada 

hanya berbagi dokumen yang berada di Google Drive siswa 

dengan guru, file di-host pada Drive siswa dan kemudian dikirim 

untuk dinilai. Guru dapat memilih berkas sebagai template 

sehingga setiap siswa dapat mengedit salinan mereka sendiri dan 

kemudian kembali untuk mendapatkan nilai sehingga semua 

siswa bisa melihat, menyalin, atau mengedit dokumen yang 

sama. Siswa juga dapat memilih untuk melampirkan dokumen 

tambahan dari Drive mereka ke dalam tugas yang akan 

dikumpulkan.  

b. Penilaian (Grading)  

Guru dapat menilai dan memberi komentar terhadap tugas 

tersebut kemudian mengembalikannya kepada siswa sehingga 

siswa dapat memperbaiki tugas dan mengembalikannya kepada 

guru untuk dinilai kembali.  

 

http://www.classroom.google.com/
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c. Kuis  

Guru dapat menggunakan kuis melalui Google Form untuk 

melakukan penilaian waktu nyata terhadap pemahaman siswa. 

Kemudian, guru juga dapat mengimpor nilai kuis tersebut 

langsung ke Google Classroom.  

d. Komunikasi  

Fitur komunikasi pada Google Classroom dapat dilakukan 

dengan membuat kiriman berupa pengumuman (announcement) 

dan mengomentari pengumuman yang sudah dibuat di halaman 

utama kelas Google Classroom. Pengumuman tersebut dapat 

dibuat baik oleh guru maupun siswa dimana pengumuman oleh 

guru memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

pengumuman yang dibuat oleh siswa yang dapat dimoderasi.  

e. Laporan Orisinalitas  

Fitur ini memungkinkan guru dan siswa untuk melihat kemiripan 

bagian serta susunan kata-kata dan kalimat dari karya/tugas yang 

diajukan/dikumpulkan dengan sumber lain. Untuk para siswa, 

fitur ini bekerja dengan meng-highlight sumber lain guna 

memberikan siswa arahan dalam memperbaiki kualitas hasil 

tulisan mereka.  

f. Arsip pembelajaran  

Google Classroom memungkinkan guru untuk mengarsipkan 

kursus/kelas pada akhir tahun ajaran/semester.  

g. Fitur To-do  

Fitur ini berfungsi untuk melihat dan mengingatkan tugas-tugas 

yang harus segera dikumpulkan sesuai batas waktu yang sudah 

ditentukan oleh guru. 

h. Kalender  

Fitur ini selain dapat digunakan untuk melihat hari dan tanggal 

seperti kalender pada umumnya, juga menampilkan batas waktu 

pengumpulan dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru serta 

agenda lain dari kelas tersebut.  
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Dengan berbagai fitur yang dimiliki, google classroom menjadi salah 

satu learning management system yang memberikan dampak positif 

dalam proses pembelajaran online. Penelitian yang dilakukan oleh 

Santosa, Negara, dan Bahri (2020) menyatakan bahwa proses 

pembelajaran menggunakan google classroom, guru dapat 

mendesain proses pengisian absensi maupun pengumpulan tugas 

dengan memberikan rentang waktu sehingga meningkatkan 

kedisiplinan siswa. Penelitian Maharani dan Kartini (2019) 

menyatakan bahwa pembelajaran melalui Google Classroom 

memiliki daya tarik sendiri karena dilakukan secara online, dan 

membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah karena 

bahan ajar sudah lengkap tersedia di Google Classroom dengan fitur-

fitur yang dimilikinya sehingga meningkatkan minat dan motivasi 

mahasiswa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Nirfayanti dan 

Nurbaeti (2019) yaitu cara kerja maupun fasilitas yang diberikan 

oleh Google Classroom untuk penggunanya seperti pemberian 

materi maupun penilaian (assessment) dapat memotivasi mahasiswa 

dalam belajar. 

 

2.1.6. Distance Learning 

 

Pandemi Covid-19 telah menyebar ke ratusan negara di dunia, 

mengubah banyak situasi dengan sangat cepat dan menuntut 

perubahan secara akurat dan tepat dalam waktu yang terbatas, salah 

satunya di bidang pendidikan. Dalam rangka mencegah meluasnya 

penularan Covid-19 pada warga sekolah khususnya dan masyarakat 

luas pada umumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) menerbitkan surat edaran terkait pencegahan dan 

penanganan Covid-19. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran 

Corona virus Disease (Covid-19) yang antara lain memuat arahan 
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tentang proses belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh 

(distance learning). 

 

Pembelajaran jarak jauh adalah ketika proses pembelajaran tidak 

terjadi secara tatap muka langsung antara pengajar dan pembelajar. 

Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh identik dengan pembelajaran 

online, hal ini mengacu pada pengertian pembelajaran jarak jauh 

yang diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan 

melalui pemanfaatan teknologi dan informasi secara terstruktur yang 

didalamnya terdapat komunikasi / hubungan antara siswa dan siswa 

(Churiyah, et al., 2020). Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yaitu 

tidak adanya pertemuan fisik antara siswa dan guru, hal ini dapat 

digantikan dengan pertemuan virtual berupa tayangan video, 

penyajian materi teks, hingga grafik dan gambar baik secara real 

time maupun tertunda (Griffiths, 2016). 

 

Model pembelajaran jarak jauh menggambarkan upaya memberikan 

akses pembelajaran bagi guru dan siswa yang terkendala oleh jarak 

geografis, sehingga dalam proses pembelajaran diperlukan suatu 

sistem komunikasi interaktif yang menghubungkan keduanya dengan 

berbagai sumber daya yang dibutuhkan di dalamnya. Pembelajaran 

jarak jauh diadopsi untuk meningkatkan motivasi siswa menuju 

pembelajaran kolaboratif, mengurangi batasan pembelajaran yang 

ditawarkan oleh sekolah, dan memungkinkan siswa mencapai 

pengalaman belajar yang tak terlupakan (Tsai et al., 2016). Proses 

pembelajaran jarak jauh menawarkan kemungkinan untuk 

mendorong pembelajaran yang dapat melintasi batas negara, melalui 

akses gratis ke situs pendidikan untuk berbagai mata pelajaran 

(Fuicu et al., 2017).  
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2.2. Kerangka Pemikiran 

 

Model pembelajaran guided inquiry laboratory merupakan kegiatan mandiri 

yang secara bertahap dapat melatih siswa untuk menjadi individu yang lebih 

mandiri dalam merencanakan eksperimen dan mengumpulkan data. 

Tahapan model pembelajaran guided inquiry laboratory terdiri dari 

observasi, manipulasi, generalisasi, verifikasi dan aplikasi. Setiap tahapan 

kegiatan ini dilatihkan aspek indikator kemampuan berpikir kritis.  

 

Pada tahap observasi dilatihkan aspek indikator kemampuan berpikir kritis 

memberikan penjelasan sederhana dan membangun keterampilan dasar. 

Siswa akan memberikan penjelasan terkait hasil analisisnya terhadap 

permasalahan yang disajikan. Kemudian siswa akan membangun 

keterampilan dasarnya dalam menganalisis suatu gambar grafik untuk 

merumuskan suatu masalah yang akan digunakan sebagai acuan untuk 

melakukan kegiatan berikutnya. Pada tahap manipulasi dilatihkan aspek 

indikator memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan 

dasar, dan membuat penjelasan lanjut. Siswa akan mengembangkan 

kemampuan keterampilan dasar untuk melakukan kegiatan eksperimen 

kualitatif terkontrol dan memberikan penjelasan sederhana dan 

memeberikan penjelasan lanjut terkait pengematanya terhadap hasil 

eksperimen kualitatif yang dilakukan.  

 

Tahap generalisasi dilatihkan aspek indikator kemampuan berpikir kritis 

membangun keterampilan dasar dan menyimpulkan. Pada tahap ini siswa 

melakukan penyelidikan pada materi elastisitas dengan menggunakan 

laboratorium virtual PhET Simulation. Ketika menggunakan simulasi PhET, 

siswa dapat mengembangkan keterampilanya dalam melakukan eksperimen 

dalam memanipulasi variabel-variabel seperti berat beban, konstanta pegas, 

dan gaya pegas. Kemudian siswa akan mengembangkan kemampuan 

analisisnya dalam menganalisis dan mencari jawaban sesuai dengan 
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permasalahan kemudian mempertimbangkan solusi dari fakta dan data yang 

telah didapatkan dan mampu memberikan kesimpulan yang tepat.  

 

Tahap verifikasi dilatihkan aspek indikator kemampuan berpikir kritis 

memberikan penjelasan sederhana, menyimpulkan, dan strategi dan taktik. 

Pada tahap ini siswa melakukan verifikasi dengan mengkomunikasikan hasil 

percobaan dengan kelompok lain. Siswa memberikan penjelasan atau 

menanggapi hasil penelitian kelompok lain apabila terdapat hasil yang 

berbeda. Kemudian tahap aplikasi dilatihkan aspek indikator kemampuan 

berpikir kritis memberikan penjelasan sederhana, menyimpulkan, dan 

membuat penjelasan lanjut. Pada tahap ini siswa mengembangkan 

kemampuan berpikir kritisnya untuk menjawab berbagai pertanyaan yang 

disajikan pada lembar kerja. Berikut ini dibuat diagram kerangka pikir pada 

Gambar 2. untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

kerangka pemikiran di atas. 
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Gambar 2. Diagram kerangka pemikiran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, salah 

satu cara untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis adalah melalui proses 

pembelajaran. Dengan demikian dilatihkanya aspek indikator kemampuan 

berpikir kritis pada tiap tahapan model pembelajaran guided inquiry 

laboratory, diduga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

 

 

 

Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Observasi 

Menyelesaikan dan menjawab 

pertanyaan pada lembar kerja 

Mengkomunikasikan hasil 

percobaan antar kelompok  

Merancang dan melaksanakan 

eksperimen dengan simulasi 

PhET kemudian menganalisis 

data dan memperoleh kesimpulan 

Melakukan eksperimen kualitatif 

Mengamati fenomena atau 

masalah dan merumuskan 

masalah 

Manipulasi 

Generalisasi 

Verifikasi 

Aplikasi 

Aspek berpikir 

Kritis 

Memberikan 

penjelasan sederhana 

Membangun 

Keterampilan Dasar 

Menyimpulkan 

Membuat Penjelasan 

Lanjut 

Tahapan Aktifitas 

Penerapan Model 

Pembelajaran guided 

inquiry laboratory 

Strategi dan Taktik 

Berpengaruh terhadap 
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2.3. Anggapan Dasar dan Hipotesis Penelitian 

 

2.3.1. Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini berdasarkan tinjauan pustaka 

dan kerangka pikir sebagai berikut: 

a) Seluruh siswa dalam sampel penelitian dianggap memiliki 

kemampuan berpikir kritis yang sama.   

b) Seluruh sampel mahir menggunakan google classroom yang 

akan digunakan sebagai media pembelajaran online 

c) Seluruh sampel aktif secara kolaborasi dalam pembelajaran 

online 

 

2.3.2. Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan kerangka pikir, maka rumusan hipotesis penelitian ini 

yaitu: 

1. Terdapat pengaruh dari penerapan model pembelajaran guided 

inquiry laboratory pada materi Elastisitas berbasis E-Learning 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. 

2. Terdapat pengaruh dari penerapan model pembelajaran guided 

inquiry laboratory pada materi Elastisitas berbasis E-Learning 

terhadap masing-masing indikator kemampuan berpikir kritis. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Desain Penelitian 

 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilakukan secara 

langsung dalam kegiatan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan Pre 

Experimental Design dengan jenis One Group Pre-test Post-test Design yang 

dilakukan dengan memberikan perlakuan dengan dua kali pengukuran. 

Pengukuran pertama dilakukan sebelum diberikan perlakuan dan pengukuran 

kedua dilakukan setelah diberikan perlakuan. Pembelajaran menggunakan 

model guided inquiry laboratory pada materi Elastisitas secara keseluruhan 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Static group pre-test post-test design 

 

O1 

Pre-test 

 

 

 

(1) 

X 

Treatment Eksperimen 

Penerapan model Guided 

Inquiry Laboratory pada 

materi elastisitas 

(2) 

 

Melatihkan 

Aspek Indikator 

Kemampuan 

berpikir Kritis 

(3) 

O2 

Post-test 

 

 

 

(4) 

Melakukan 

Pre-test 

Memberikan instrumen test 

berupa soal uraian  

 Melakukan 

Post-test 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi 

a. Disajikan gambar dan 

narasi tentang fenomena 

hukum Hooke.  

b. Melalui gambar yang 

disajikan, guru 

memberikan pertanyaan 

masalah sperti : 
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(1) (2) (3) (4) 

 “apabila benda yang 

digantungkan pada karet 

semakin berat, apa yang 

akan terjadi dengan 

karet tersebut?” 

 

c. Siswa melakukan 

pengamatan dan 

berdiskusi dengan 

teman untuk menjawab 

pertanyaan yang 

disajikan dan 

merumuskan sebuah 

masalah 

d. Kemudian disajikan 

sebuah grafik hasil 

percobaan hukum 

Hooke 

e. Melalui grafik tersebut, 

guru meminta siswa 

untuk merumuskan 

sebuah permasalahn 

yang aka digunakan 

dalam kegiatan 

selanjutnya. 

 

Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membangun 

keterampilan 

dasar 

 

 

 Manipulasi 
a. Pada tahap ini siswa 

melakukan eksperimen 

kualitatif terkontrol 

dengan mengubah satu 

variabel yang telah 

ditentukan.  

b. Siswa mengamati hasil 

eksperimen yang telah 

dilakukan 

c. Setelah melakukan 

pengamatan, guru 

memberikan pertanyaan 

kepada siswa seperti : 
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(1) (2) (3) (4) 

 

 

“bagaimana perubahan 

yang terjadi pada karet 

gelang setelah 

digantung sebuah 

beban?” 

dan 

“ bagaimana perubahan 

pertambahan panjang 

karet ketika benda yang 

digantungkan semakin 

berat?” 

 

d. Siswa melakukan 

diskusi dengan teman 

kelompok dan 

menjawab pertanyaan 

yang disajikan 

berdasarkan hasil 

pengamatan. 

e. Setelah itu siswa 

diberikan suatu 

peryanyaan, untuk 

memberikan penjelasan 

lebih lanjut terkait 

pengamatan yang terlah 

dilakukan, seperti: 

 

“setelah melakukan 

eksperimen sederhan, 

apa yang mempengaruhi 

pertambahan panjang 

karet?” 

 

Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

 

 

 

Membangun 

keterampilan 

dasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat 

penjelasan lanjut 

 

 Generalisasi 

a. Siswa merancang suatu 

eksperimen 

menggunakan simulasi 

PhET. 

 

“tuliskan langkah-

langkah percobaan yang 

akan dilakukan!” 

 

 

 

 

 

 

 

Membangun 

keterampilan 

dasar 
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(1) (2) (3) (4) 

 b. Kemudian siswa 

melakukan eksperimen 

menggunakan simulasi 

PhET. 

c. Setelah memperoleh 

data hasil eksperimen 

siswa mengolah data 

dan berdiskusi dengan 

teman kelompok untuk 

menentukan 

kesimpulan. 

d. Siswa membuat grafik 

berdasarkan hasil 

eksperimen dan 

menentukan 

kesimpulan. 

 

“gambarkan grafik 

hubungan gaya tarik (F) 

terhadap perubahan 

panjang (∆x)!” 

dan 

“tuliskan kesimpulan 

dari hasil eksperimen 

yang telah Anda 

lakukan berdasarkan 

data hasil pengamatan 

dan grafik yang Anda 

buat!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membangun 

keterampilan 

dasar 

 

Menyimpulkan 

 

 

 

 Verifikasi 

a. Siswa melakukan 

verifikasi antar 

kelompok dengan 

menuliskan kesimpulan 

dari hasil pengamatan 

pada forum diskusi 

google classroom. 

 

“silahkan presentasikan 

hasil pengamatan 

dengan menuliskan 

kesimpulan pada forum 

presentasi google 

classroom” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

 

Menyimpulkan 
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(1) (2) (3) (4) 

 b. Menanggapi kesimpulan 

dari kelompok lain 

 

“setiap siswa silahkan 

memberikan tanggapan 

berupa pertanyaan atau 

memberikan pendapat, 

apabila terdapat 

perbedaan hasil dan 

kesimpulan dari 

keslompok lain”  

 

 

 

 

Menyimpulkan 

 

 

Strategi dan 

Taktik 

 

 Aplikasi 

Siswa menyelesaikan 

lembar kerja yang telah 

dibagikan dan menjawab 

pertanyaan yang berkaitan 

dengan pembelajaran yaitu 

dengan mengerjakan soal-

soal yang telah disajikan 

pada lembar kerja 

 

“setelah selesai melakukan 

eksperimen, kerjakan soal-

soal yang disajikan pada 

point E secara 

berkelompok”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

 

Menyimpulkan 

Membuat 

penjelasan lanjut 

 

(Fraenkel et al., 2012: 269) 

Keterangan: 

O1 : Pre-test (Tes kemampuan berpikir kritis awal) 

X  : Treatment (Penerapan model guided inquiry laboratory) 

O2  : post-test (Tes kemampuan berpikir kritis akhir)  

 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa pada kelas XI IPA MAN 1 

Lampung Tengah tahun pelajaran 2021/2022. Sedangkan, sampel merupakan 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik yang 
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digunakan yaitu purposive sampling, pada teknik ini sampel dipilih 

berdasarkan rata-rata hasil belajar siswa yang memiliki sebaran nilai hampir 

sama pada seluruh kelas. Sehingga, diperoleh dua kelas yaitu XI IPA 4 dan XI 

IPA 5 sebagai sampel penelitian. 

 

3.3. Variabel Penelitian 

 

Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan model inkuiri 

laboratorium terbimbing pada materi Elastisitas, sedangkan variabel terikatnya 

adalah kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

3.4. Prosedur pelaksanaan Penelitian 

 

Langkah-langkah pada penelitian ini dibagi menjadi empat tahap yaitu:  

1. Tahap Pendahuluan  

Studi pendahuluan ini dilakukan melalui wawancara terhadap guru fisika 

kelas XI IPA MAN 1 Lampung Tengah. Data-data yang diperoleh, 

meliputi keadaan siswa, lingkungan sekolah, kegiatan pembelajaran, 

perangkat dan media yang digunakan, materi ajar. Wawancara juga 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa, 

permasalahan, dan kendala yang dialami selama proses pembelajaran.  

2. Tahap Persiapan 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap persiapan sebagai berikut.  

a. Studi literatur, dilakukan untuk memperoleh teori yang akurat 

mengenai penelitian yang akan dilakukan. 

b. Menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, LKPD, dan 

instrumen pre-test-post-test.  

c. Menyusun kisi-kisi instrumen tes, kunci jawaban, dan penskoran.  

d. Melakukan uji validitas instrumen penelitian.  

e. Memperbaiki instrumen yang akan digunakan. 

3. Tahap Pelaksanaan   

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pelaksanaan sebagai berikut.   
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a. Membuat kelas di google classroom untuk melaksanakan 

pembelajaran online 

b. Mengundang siswa untuk bergabung ke dalam grup 

c. Memberikan soal pre-test untuk mengukur kemampuan awal berpikir 

kritis siswa sebelum diberi perlakuan. 

d. Memberikan lembar kerja peserta didik (LKPD) sebagai panduan 

siswa selama proses pembelajaran 

e. Melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran.  

f. Membimbing siswa apabila terdapat kesulitan selama proses 

pembelajaran 

g. Memberikan post-test pada kelas sampel setelah diberi perlakuan. 

4. Tahap Akhir   

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap akhir sebagai berikut.   

a. Melakukan analisis dan pengolahan data hasil pre-test dan post-test 

dalam mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. 

b. Memperoleh kesimpulan sebagai hasil penelitian.  

c. Menyusun laporan penelitian 

 

3.5. Jenis dan Teknik Pengumpulan data 

 

3.5.1. Jenis Data  

 

Jenis data dalam penelitian eksperimen ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif yang diperoleh berupa hasil tes kemampuan berpikir 

kritis siswa pada materi Elastisitas. Hasil yang diperoleh berdasarkan 

nilai pre-test diawal dan post-test di akhir pembelajaran. 

 

3.5.2. Teknik Pengumpulan Data 

 

a. Wawancara  

Teknik wawancara dilakukan sebagai studi pendahuluan untuk 

memperoleh informasi terkait variabel-variabel yang akan diteliti. 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan 
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dengan penelitian kepada guru mata pelajaran Fisika kelas XI IPA 

MAN 1 Lampung Tengah. 

 

b. Tes  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu tes tertulis 

berupa pre-test dan post-test. Data pre-test dimaksudkan untuk 

melihat kemampuan berpikir kritis siswa sebelum pembelajaran 

sedangkan data post-test dimaksudkan untuk melihat perbedaan 

kemampuan berpikir kritis siswa sesudah pembelajaran. 

 

3.6. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang digunakan yaitu Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD). Perangkat pembelajaran tersebut dibuat sesuai dengan sintaks 

model pembelajaran guided inquiry laboratory digunakan sebagai acuan  

 

2. Lembar Tes Kemampuan Berpikir Kritis  

Lembar tes kemampuan berpikir kritis digunakan saat pre-test dan post-

test untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa. Bentuk soal yang 

digunakan berbentuk soal uraian. Soal pre-test dan post-test yang 

digunakan yaitu soal yang dikembangkan oleh Zulmi dan Akhlis (2020). 

 

3.7. Analisis Instrumen Penelitian 

 

Sebelum instrumen digunakan dalam sampel, instrumen diuji terlebih dahulu 

diuji validitas dan uji reliabilitasnya dengan menggunakan bantuan program 

SPSS statistik 21. 
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3.7.1. Uji Validitas 

 

Uji validitas digunakan untuk menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Valid yang artinya instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang diinginkan. Instrumen 

dikatakan valid jika memiliki validitas tinggi.  

 

3.7.2. Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas dilakukan agar dapat menunjukkan sejauh mana 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data penelitian. Instrumen yang sudah dapat dipercaya 

akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.  

 

3.8. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

3.8.1. Teknik Analisis Data 

 

a. Uji N-Gain 

Analisis instrumen tes selanjutnya untuk mengukur kemampuan 

berpikir kritis siswa berdasarkan nilai pre-test dan post-test 

dengan melakukan uji n-gain. Analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan nilai pre-test dan post-test dari kelas 

sampel. Uji dilakukan dengan perhitungan statistik menggunakan 

program SPSS 21.0 Berikut ini merupakan kriteria interpretasi n-

gain pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kriteria Interpretasi N-gain 

N-Gain Kriteria Interpretasi 

N-Gain > 0,7 Tinggi 

0,3  N-Gain  0,7 Sedang 

N-gain < 0,3 Rendah 
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b. Uji Normalitas 

Hal yang pertama dilakukan adalah uji normalitas, uji ini 

digunakan untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan 

jenis distribusi normal, dilakukan menggunakan uji statistic non 

parametric yaitu Kolmogorov-Smirnov menggunakan bantuan 

program komputer SPSS 21.0. dengan cara hipotesis pengujianya 

ditentukan terlebih dahulu: 

H0 = data terdistribusi secara normal 

H1 = data tidak terdistribusi secara normal 

 

Pedoman pengambilan keputusan 

1) Nilai Asymp.Sig. atau Signifikansi atau nilai probabilitas < 

0,05 maka distribusinya adalah tidak normal. 

2) Nilai Asymp.Sig. atau Signifikansi atau nilai probabilitas > 

0,05 maka distribusinya adalah normal. 

 

3.8.2. Pengujian Hipotesis 

 

a. Paired Sample T-test 

Data dari sampel yang berdistribusi normal maka pengujian 

hipotesis dianalisis menggunakan uji Paired Sample T-Test. Uji 

hipotesis digunakan untuk melihat perbedaan rata-rata hasil 

kemampuan berpikir kritis siswa sebelum diberi perlakuan (pre-

test) dan sesudah diberi perlakuan (post-test). Data pada uji 

paired sample t-test dianalisis menggunakan software SPSS 21.0. 

Adapun hipotesis yang akan diuji adalah:  

H0 : Tidak terdapat pengaruh kemampuan berpikir kritis siswa 

sebelum dan sesudah pembelajaran dengan model guided 

inquiry laboratory  

H1 : Terdapat pengaruh kemampuan berpikir kritis siswa sebelum 

dan sesudah pembelajaran dengan model guided inquiry 

laboratory  
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Pedoman Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi:   

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima  

Jika nilai signifikansi ≥ 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

(Arikunto, 2012: 120) 

 

b. Independet Sample T-Test 

 

Uji independent sample t-test merupakan bagian dari statistik 

parametrik (uji beda). Uji ini dilakukan untuk membandingkan 

dua sampel berbeda yang tidak berhubungan untuk mengetahui 

ada atau tidak perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel. 

Data pada uji independent sample t-test dapat diuji secara manual 

atau menggunakan software SPSS 21.0. Rumus perhitungan 

independent sample t-test yaitu : 

 

 

Keterangan:   

 = rata-rata nilai kelas eksperimen 1  

= rata-rata nilai kelas eksperimen 2  

= jumlah sampel di kelas eksperimen 1  

= jumlah sampel di kelas eksperimen 2 

 = simpangan baku kelas eksperimen 1 

 = simpangan baku kelas eksperimen 2 

 = varians kelas eksperimen 1 

= varians kelas eksperimen 2  

 

Dimana t adalah , kemudian   menggunakan distribusi 

t dengan nilai ∝= 5% 2= 2,5 % (uji dua sisi) dengan derajat 

kebebasan (df) n – 2. Setelah diperoleh besar  dan , 

maka dilakukan pengujian dengan kriteria sebagai berikut:  
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a. Ho diterima jika  

b. Ho ditolak jika  

 

Kriteria pengujian untuk daerah penerimaan dan penolakan 

hipotesis penelitian menggunakan software SPSS 21.0 adalah:   

Jika nilai signifikansi > 0,05, maka H0 diterima.   

Jika nilai signifikansi ≤ 0,05, maka H0 ditolak.  

 

Hipotesis hasil belajar siswa:   

H0 : Tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis 

siswa pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 

H1 : Tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis 

siswa pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 

 



 

 
 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan model pembelajaran 

guided inquiry laboratory terhadap kemampuan berpikir kritis siswa 

pada materi elastisitas, hal ini ditinjau dari perolehan nilai rata-rata n-

gain sebesar 0,36 dengan kategori sedang, dan uji hipotesis dengan 

paired sample t-test menghasilkan nilai sig.(2-tailed) sebesar 0,000.  

2. terdapat pengaruh dari penerapan model pembelajaran guided inquiry 

laboratory pada materi elastisitas berbasis E-Learning terhadap masing-

masing indikator kemampuan berpikir kritis. Hal tersebut ditinjau dari 

rata-rata n-gain dengan tiga indikator pada kategori sedang dan dua 

indikator pada kategori rendah.  

 

5.2. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran 

dalam menerapkan model pembelajaran guided inquiry laboratory pendidik 

harus lebih fokus dalam aktivitas siswa pada pembelajaran dan kegiatan 

diskusi kelompok. Hal tersebut sangat berpengaruh pada peningkatan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Saran selanjutnya, dalam menerapkan 

model pembelajaran guided inquiry laboratory secara online pendidik 

diharapkan lebih memperhatikan siswa yang memiliki kemampuan awal 
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lebih rendah. Karena beberapa siswa dengan kemampuan awal lebih rendah 

cenderung pasif dalam pembelajaran dan kegiatan diskusi kelompok. 
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